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Plats för engagemang, bildning och
demokrati
Att planera för ett år framöver har nog aldrig varit svårare än nu. Vi har under det gångna
året sett enorma förändringar av hur vi möts och hur vi lär oss. Vår verksamhet, precis som
många andra verksamheter har både krishanterat, tagit nya tag, planerat och förändrat.
Men vi har verkligen försökt att inte ställa in, utan ställt om och ställt upp så mycket vi bara
kan. Vi har tillhandahållit digitala mötesrum för föreningslivet, vi har bjudit in till fortsatta
samtal om ensamhet och om att våga sträcka ut en hand när livet blir svårt – i digitala
kanaler, och med utbildare som inte sällan ackompanjerats av ”hallå, hörs jag?” och ”Nu
funkar inte min bild!” Till slut har vi ändå oftast hittat nya vägar att mötas via datorer,
läsplattor, Youtube och smarta telefoner. Musiken och kulturen har nått fram till de isolerade
ute i det fria, under balkonger och på bakgårdar.
För när nu pandemin har drabbat världen och begränsat så väl föreningslivet, kulturen och
folkbildningen att mötas, har vi berövats det mest grundläggande, den sociala gemenskapen.
Gemenskapen som skapas när människor möts, när människor delar med sig av kunskap,
engagemang och erfarenheter. De möten som är byggstenar som stärker tilliten till varandra
och till demokratin.
Detta samtidigt som det runt om i världen och i vår närhet höjs röster för att begränsa oss i
vår frihet att tänka, samtala och lära av varandra.
Det är olika krafter och problem som utmanar oss, men folkbildningens former står
fortfarande starka. Som metod – där alla kommer till tals och får dela sitt engagemang och
sin kunskap med varandra, som form. Vi driver starka idéer – och folkbildningsdiskussioner i
SV, och tillsammans med de personer vi samarbetar med.
I Västra Götaland har alla styrelseordföranden i SV-avdelningarna undertecknat
deklarationen för demokrati under hösten, tillsammans driver vi utvecklingen av
engagemang, bildning och demokrati - i hela landet.

SV Västra Götaland
Styrelse och medarbetare
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Det här är Studieförbundet
Vuxenskolan
Värdegrund
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma
sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och
skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den
liberala demokratin.

Vision
Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom
kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati,
jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och
vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.
Studieförbundet Vuxenskolan är en pådrivande lokal kraften för utveckling av föreningsliv
och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Statens mål för folkbildningspolitiken
"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."

Statens fyra syften
Staten har slagit fast fyra syften för sitt stöd till folkbildningen som vi som studieförbund
arbetar med:
•
•
•
•

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin
livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildnings-nivån i
samhället.
Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
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Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program
Syftet med Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program är att klargöra
regionens principiella förhållningssätt till den organiserade folkbildningen för att skapa en
grund för samverkan mellan främst kommuner, studieförbund och folkhögskolor.
Programmet tar sin utgångspunkt i den gemensamma visionen Det goda livet, som anger
följande mål som är direkt relaterade till folkbildningens uppgifter:
•

•
•

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildnings-nivån i
samhället.
En ledande kulturregion där den skapande kulturverksamheten finns i invånarnas närhet
En ledande kulturregion där ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra
Götaland
Ett rikt föreningsliv
Kompetens och kunskapsutveckling

•

En god hälsa

•
•

Långsiktiga prioriteringar

Gemensamt inriktningsbeslut 2021 SV Västra Götaland
SVs avdelningarna i Västra Götaland behöver en effektiv struktur för
samarbete. Samarbetet är en förutsättning för samordning av verksamheter
och organisation med inriktningen Ett SV.
Samarbetet är också en förutsättning för att arbeta kvalitativt med
regionbidraget och mot uppdraget från VGR.

SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•
•

Att bibehålla och stärka vår position som det studieförbund som når flest deltagare i
Västra Götaland.
Med gemensam ansats vill vi att andelen regionala deltagardagar speglar SVs andel lokal
folkbildningsverksamhet bland studieförbunden i Västra Götaland.
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Mål och verksamhet 2021
Pedagogisk utveckling
Folkbildningen är en stark förändringskraft. För att behålla och förstärka den positionen
krävs ett kontinuerligt förnyelsearbete där innovation och vilja till förändring prioriteras
såväl i verksamheten som i det offentliga tilltalet.
Cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är ovärderligt för SV som
en lärande organisation, och utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny teknik och
flexibla former för lärande. SV måste jobba aktivt för en ökad mångfald av människor som
ledare inom folkbildningen. Alla cirkelledare ska genomgå cirkelledarutbildning.
Ansvaret för att utbilda och utveckla den resurs cirkelledare utgör, åligger i Västra Götaland
den regionala SV-organisationen.
SV måste jobba aktivt för en ökad mångfald av människor som ledare inom folkbildningen.
Alla cirkelledare ska genomgå cirkelledarutbildning.
Studieförbundet Vuxenskolan är en lärande organisation. SV bygger på engagemang och
drivkraft för bildning i olika former. Lärande utvecklas genom ökad förståelse samt
förändrade och nya sätt att utföra sitt arbete på. Ledarskapet i SV ger förutsättning för
lärande.

SV Västra Götalands mål 2021

•
•
•
•

•

Att aktivt arbeta för att erbjuda utbildning för en ökad mångfald bland cirkelledare, och
stötta målgrupper med särskilda behov i rollen som ledare.
Att öka andelen cirkelledare i Västra Götaland som genomgått SV:s cirkelledarutbildning.
Att erbjuda fler arenor för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan cirkelledare och
mellan avdelningar, inom verksamhetsområden med behov.
Att erbjuda cirkelledarnas tillgång till, och kunskap om bra cirkelmaterial genom att
medverka till att ta fram studiematerial och cirkelledarutbildningar i medverkan i projekt
med andra huvudmän/projektägare.
Att gemensamt föra dialog om konkreta insatser för att främja digital utveckling och
innovation i hela organisationen vad gäller marknadsföring/närvaro och digitalt stöd.
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Organisationer
Det är viktigt att SV svarar upp mot våra grund-, medlems- och samverkande organisationers
behov och gemensamt satta planer. För att möta organisationernas behov av bildning,
ledarskaps- och organisationsutveckling behöver vi ytterligare utveckla dialogen på regional
nivå.
Vi erbjuder och genomför pedagogiskt stöd och utveckling genom utbildningar, kulturinslag
och andra utvecklande insatser. Verksamheten styrs av organisationernas egna
förutsättningar och behov. Genom samarbetet med de fem avdelningarna möter SV
organisationernas behov även lokalt, med cirkelverksamhet.

SV Västra Götalands mål 2021

•

•
•

•

•
•

Att utveckla och förnya verksamheten tillsammans med de organisationer vi samarbetar
med. Samarbetet ska vara regionalt, för funktionärer och stödja den lokala verksamheten
i avdelningarna.
Genomföra paragraf 7 samtal för Västra Götaland med SVs grundorganisationer C, L och
LRF.
Att jobba med fokus på Hållbar Utveckling, i samverkan med våra
medlemsorganisationer. Vi vill bidra till en hållbar utveckling där ekonomiska, sociala
och miljömässiga förhållanden bildar en helhet.
Avsätta resurser i utvecklingsinsatsen Ungas Organisering och samarbeta med vår
ungdomsorganisation Vi Unga. Att utveckla och förnya verksamheten tillsammans med
Förbundet Vi Unga i enlighet med förbundsstämmans beslut.
Att vara innovativa och söka nya former av samverkan med nya regionala nätverk,
aktörer och opinionsbildare.
Att genomföra ett utvecklingsarbete som kan bidra till och stärka demokratiarbetet.

Kultur
En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra.
Genom alla regionala möten som vi erbjuder bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
Genom vårt engagemang inom det regionala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och
öka delaktigheten och tillgängligheten.
Uppgiften inom kulturområdet är att utveckla kulturverksamheten där samverkan med
kulturinstitutioner i samhället är särskilt angeläget för att både öka tillgängligheten för
medborgarna samt synlighet och verksamhet för både SV och institutionerna. T ex samarbete
med kulturarvs- och konstföreningar, seminarier och kurser riktade till cirkelledare och
handledare inom kultur, hantverk och slöjd.
Musiken är efter idrotten Sveriges största folkrörelse och det är också det största enskilda
ämnesområdet inom SV. Tusentals människor får genom oss och våra studiecirklar tillgång
till replokal, danslokal, möjlighet att spela in studio och stå på scen. Genom våra workshops
och utbildningar kan alla utveckla sitt musikintresse.
De regionala insatserna ska tillgängliggöra kulturarv, musik, litteratur och konst i regionen.
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SV Västra Götalands mål 2021

•
•
•
•
•
•

Att bidra till att VGR är en ledande kulturregion där den skapande kulturverksamheten
finns i invånarnas närhet
Att utveckla verksamhet i en ledande kulturregion där ett kvalitativt kulturutbud når alla
invånare i Västra Götaland
Att utveckla och förnya verksamheten tillsammans med de kulturföreningar vi
samarbetar med regionalt.
Att vara innovativa och söka nya former av samverkan med nya regionala nätverk,
aktörer och opinionsbildare, för att tillgängliggöra kultur.
Att genomföra ett utvecklingsarbete på kulturområdet som kan bidra till och stärka
demokratiarbetet, och stärka folkhälsan.
Att utveckla vårt regionala kulturutbud.

Funktionsrätt
SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsnedsättning. SV ska möjliggöra
för människor att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin
vardag, samhället i stort och SVs verksamhet. Samarbetet med våra medlems- och
samverkande organisationer i dessa frågor är av stor vikt. Vår verksamhet för människor med
funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full
delaktighet i samhället. Det är viktigt att arbeta för att bryta ensamheten och isoleringen hos
de grupper folkbildningen inte når, av olika anledningar.
SV:s verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är
välkomnande. Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett bakgrund. En
mångfald av deltagare är en tillgång och stärker folkbildningens grunder. Mötesplatsen i sin
bredaste definition är en styrka.
SV:s verksamhet ska bidra både till individens egna utveckling och till etablering i
föreningsliv och samhälle. I vår verksamhet är vi medvetna om normer och värderingar i
samhället som kan försvåra för en mångfald av människor att delta i vår verksamhet.

SV Västra Götalands mål 2021

•
•
•
•

Att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet, med och för
målgrupper med särskilda behov.
Att aktivt arbeta för en ökad mångfald av människor som är cirkelledare, och stötta
målgrupper med särskilda behov i rollen som ledare.
Att arbeta med en bred, regional satsning ”Tillsammans mot ensamhet” med SPF
Seniorerna och ABF/PRO, för att bekämpa utanförskap i målgruppen äldre.
Att med extern finansiering prioritera nya samarbetsformer och projekt som riktar sig till
prioriterade grupper. T ex genom SV-gemensam projektansökan till Arvsfonden inom
funktionsrättsområdet, eller riktade medel ur utvecklingsinsatsen.
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Ytterligare prioriteringar

Projekt/extern finansiering
Projekt- och försöksverksamhet initieras och drivs av regionala enheten i samverkan med
avdelningarna. Projekt ska alltid stödja värderingarna och målen i folkverksamheten.
SV Västra Götalands mål 2021

•

Att aktivt söka projektmedel och medfinansiering för utvecklingsinsatser. T ex genom
projekten i samarbetet med STIV Svenska Trädgårdar i Väst, Trädgårdsresan, där VGR
står för finansieringen, samt två arvsfondsprojekt: KiX Senior, i samarbete med SV
avdelningarna samt SV Halland, FUB och Anhörigas riksförbund, med start 2021, och
#Vägraskuld, i samarbete med Anhörigas riksförbund med start 2021.

•
•

Att öka graden av egenfinansiering totalt genom att öka andelen projekt och uppdrag.
Att ta fram riktlinjer och genomförandestruktur för projekt och uppdrag i SV Västra
Götaland.

Kommunikation
Vår senaste kännedoms- och varumärkesundersökning från 2019 visar att många känner till
Studieförbundet Vuxenskolan. Det gäller såväl allmänheten som kommunala beslutsfattare.
Däremot är det många som inte har några associationer. Vi vill uppfattas som ett modernt
och nyskapande studieförbund som är attraktivt, tillgängligt och gör bra saker för samhället.
Det ställer krav på att utveckla vår kommunikation som visar upp bredden av vår
verksamhet.
SV Västra Götalands mål 2021

•

Att arbeta i nätverk, nära avdelningarna i Västra Götaland, med ett transparent och öppet
arbetssätt.

•

Att aktivt jobba i systemen, och använda de digitala kommunikationsplattformar
organisationen erbjuder, workplace, intranätet sharepoint, Gustav, digitala mötesrum
mm.
Att ta fram en kommunikationsplan för SV VG, hemsida och sociala medier.

•

Organisation/Administration
Arbetsmiljöarbete
Vår ambition är att vara en bra arbetsplats. Alla som arbetar hos oss ska känna sig trygga,
säkra och att deras kompetens tas till vara.
Kompetensutveckling planeras individuellt och dokumenteras i en gemensam plan.
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Personalmöten hålls månadsvis på olika tema, och veckomöten två gånger per vecka med lite
olika inriktning.

SV Västra Götalands mål 2021

•

•

•

Att systematiskt arbeta för en bra arbetsmiljö, där medarbetarna tillsammans undersöker
risker, genomför riskanalyser, åtgärdar och följer upp arbetet, och SV regelbundet
genomför medarbetarundersökning, och styrelseutvärdering med uppföljningar.
Vi ska ha kvalitet i alla delar av verksamheten. Vi arbetar även regionalt utifrån
gemensamma principer som gäller för alla i Studieförbundet Vuxenskolan, med
utvärderingar, uppföljning och genomlysning.
Att arbeta för jämställdhet genom att aktivt respektera diskrimineringsgrunderna och de
jämställdhetspolitiska målen, och ha strategier för rekrytering, introduktion av nya
medarbetare. Vi ska återkommande samtala om våra värdegrunder för ett gemensamt
synsätt, och aktivt arbeta med stödjande åtgärder för medarbetare i behov av särskilt
stöd.

Lokaler och Mötesplatser
SVs gemensamma vilja i Västra Götaland är att samordna regionala mötesplatser i Västra
Götaland. Vi skapar samverkan och erfarenhetsutbyte mellan organisationer och SVs
avdelningar i Västra Götaland.
SV VG arbetar regionalt över hela Västra Götaland med säte i Uddevalla. Det innebär att
regionala insatser görs över hela regionen och då nyttjas när så är lämpligt SVavdelningarnas lokaler som är anpassade för kurs, konferens och kulturaktiviteter.
SV Västra Götalands mål 2021

•

Att arbeta med att våra egna lokaler och de vi bokar ska vara tillgängliga utifrån
samhällets krav och för att ge bästa förutsättning för att alla ska kunna delta i den
verksamhet vi skapar.

Nätverk och nyskapande
Tjänstemän
Nätverk är tillsammans med de fem avdelningarna inrättade inom flera av SVs målgruppsoch intresseområden. Utbildningsgrupp, VU Funktionsrätt, VU Politiska partier, SPFadministratörer på distrikt t ex. Vi har också etablerade nätverk över avdelningsgränserna
när det gäller liberalerna med Halland och LRF med Halland och Värmland, t ex.
Temadagar och seminarier genomförs i de fem avdelningarna efter behov, och rapporteras
till SV VG två gånger per år, före sista juni och före sista december.
Västra Götalands Bildningsförbund är Studieförbundens och folkhögskolornas gemensamma
branschorganisation där SV tar aktiv del i styrelsen, och i Studieförbundsdelegationens AU.
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Förtroendevalda
Engagemang och kunskap är viktiga ledord i en styrelse. Andra viktiga faktorer är att varje
förtroendevald finner sin roll i styrelsearbetet samt att det finns bra faktaunderlag att tillgå
innan beslut fattas.
Förtroendevalda för SV VG är styrelseledamöter, revisorer och valberedare. Nästa ordinarie
stämma för SV VG är 5 maj 2020.
Styrelsen planeras sammanträda xx januari, xx mars, xx april samt i augusti, oktober och
december.
Överläggningar med C,L,LRF och Vi Unga genomförs samordnat för avdelningarna under
hösten 2021.
I samverkan med övriga fem avdelningars ordförande beslutas om gemensam planering och
utvecklingskonferens för de sex styrelserna.

SV Västra Götalands mål 2021

•

•

Initiera dialoger med tjänstemän och politiker i syfte att belysa och lyfta folkbildningen
och civilsamhällets roll och ansvar i samverkan med region och kommuner. Tillsammans
med övriga studieförbund och Västra Götalands Bildningsförbund, och genom
utvecklingsinsatsen Vi måste prata.
Systematiskt arbeta med nätverkande i regionala och delregionala sammanhang, genom
Västra Götalands Bildningsförbund och i samverkan med våra GOMOSO, SV-avdelningar
och andra nätverk.

Ekonomi/budget
Under förra verksamhetsåret slog Covid19-pandemien hårt mot avdelningens verksamhet.
Många verksamhets/cirklar/aktiviteter ställdes in eller sköts upp, vilket medförde ett
ekonomiskt överskott i kombination med en verksamhetsskuld. Erhållna statsbidrag
återinvesteras alltid i vårt folkbildningsuppdrag och i vår verksamhetsidé.
Planeringen av 2021 års verksamhet präglas av osäkra förutsättningar. Avdelningen planerar
dock att genomföra följande verksamheter som blev uppskjutna/inställda under förra året:
• Planeringskonferens för förtroendevalda i avdelningarna
• Deltagande på bokmässa och regionala bokdagar
• Satsning på genomförande av fysiska konserter i regionen
SV Västra Götalands mål 2021

•

•

Göra en genomgång av de gemensamma/interna ekonomiska styrsystemen så att
strukturen stödjer och gör det enkelt att göra rätt vid rapportering och genomförande av
regional verksamhet – nivåer för ersättningar och fördelning av regionalt bidrag t ex.
Ekonomi i verksamheten, som kostnadsersättningar och löneutbetalningar, görs i Gustav.
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Fördjupning
Till grund för den här verksamhetsplanen finns följande dokument där det går att läsa mer:
•
•
•

Stadgar för Studieförbundet Vuxenskolan.
Idéprogram för Studieförbundet Vuxenskolan.
Strategisk plan 2020-2021.

•
•
•
•

Statens syften med folkbildningen (prop 2013/14:172).
Grundorganisationernas viljeinriktning.
Nulägesanalys (hösten 2019).
Inriktningsdokument SVs gemensamma vilja i Västra Götaland 2020-2021

•
•
•

Kulturenheten VG regionen, villkor för bidrag.
Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program
Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023
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