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Regionalt samarbete SV i Västra Götaland 2021

Inledning
Därför ett regionalt samarbete:
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.
Vid översynen hösten 2020, inför 2021, är vi överens om vad som gäller
framöver: att fortsatt i samma riktning då vi ser att det är bra med ökad
samverkan generellt. Tillsammans är vi starka!

Mål och verksamhet
Övergripande verksamhetsmål

Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000 människor, i hela
landet, möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.
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.

1a. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets
behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala
samhällets utveckling.

SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

Att utveckla och förnya verksamheten tillsammans med de organisationer vi
samarbetar med.

•

Att söka samverkan med nya nätverk, aktörer och opinionsbildare.
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•

Att med SV:s verktyg (t ex föreningsboxen) genomföra ett utvecklingsarbete som kan
bidra till och stärka demokratiarbetet. SV stödjer delregionala samlingar som kan
underlätta deltagandet i en stor region.

•

För de politiska partierna, och LRF behöver vi förstärka demokratiarbetet med
kompetensutveckling om Hot, hatbrott och trakasserier, även i sociala medier.

1b. Förbundsstämmans beslut ”Inriktning för samarbetet mellan
Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga”.

SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

Avsätta resurser och organisera samarbetet med vår ungdomsorganisation så detta
arbetet blir framgångsrikt. Ny regional utvecklingsinsats sjösätts 2021-23 i samverkan
mellan Vi Ungadistrikten i regionen, och SV-avdelningarna.

•

Att utveckla och förnya verksamheten tillsammans med Förbundet Vi Unga i enlighet
med förbundsstämmans beslut.

•

Samordna utvärdering och avrapportering enligt förbundsstämmans beslut.

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet till att
i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av våra
folkbildningsaktiviteter

SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

Prioritera utvecklingsinsatser för grupper med stora behov med
verksamhetsinriktningsdokumentet som fokus.

•

Att med extern finansiering prioritera nya samarbetsformer och projekt som riktar sig
till prioriterade grupper.

•

Vi gör en gemensam utvecklingsinsats för cirkelledarutbildningar och
kompetensutveckling inom området asyl/särskilda uppdrag 2021-2022. SV i Västra
Götaland bildar regional arbetsgrupp från årsskiftet, med utbildare från alla
avdelningar.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet,
innovation och förnyelse

SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

Att jobba med fokus på HÅLLBAR UTVECKLING 2020-2021,
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•

Att arbeta med hållbar utveckling ur tre dimensioner: social, ekonomisk och
miljömässig, med bäring på Agenda 2030 och FNs klimatmål.

•

Under 2021 identifierar vi folkbildningsmål kopplade till Agenda 2030.

4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela
organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital
folkbildning

SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

Att gemensamt föra dialog om konkreta insatser för att främja digital utveckling och
innovation i hela organisationen vad gäller marknadsföring/närvaro och digitalt stöd.

•

Delta i SVs gemensamma utveckling av formerna för digitala möten i folkbildningen
som komplement till det fysiska mötet. SV utvecklar digital metodik och support för
cirkelledare, och funktionärer i GOMOSO.

•

I gemensamma Utvecklingsinsatsen för 2020 har vi rustat studios för webbsändningar i
hela regionen. Vi vill fortsätta den gemensamma digitala utvecklingsinsatsen 2021.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap, inkluderande
organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare
med engagemang och rätt kompetens

SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
Cirkelledare

•

Att öka andelen cirkelledare som genomgått SV:s cirkelledarutbildning grund och att
fullt ut erbjuda de digitala versionerna av cirkelledarutbildningen.

•

Att erbjuda fler arenor för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan cirkelledare och
mellan avdelningar.

•

Att erbjuda cirkelledarna enklare tillgång till och kunskap om bra cirkelmaterial.

Anställda/Förtroendevalda

•

Att gemensamt arbeta fram en plan med konkreta insatser.
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•

Att bilda arbetsgrupp 2021 för att utreda möjligheten att starta YH utbildning för
framtida anställda i civilsamhället och folkbildningen, i samverkan med t ex
folkhögskola.

•

Arbeta med Plats för samtal om folkbildning och demokrati –för anställda och
förtroendevalda.
Fortbildning förtroendevalda – komplettera förbundets handlingsplan med
kompetensutveckling för förtroendevalda. Regionala planeringskonferenserna är
bra, med en dag för alla förtroendevalda, eftersom nätverk för förtroendevalda lika
viktigt som fortbildning,
SVs egen allmänna organisationsutveckling, t ex samordning av Strategiarbete inför
förbundsstämmor.
Remissförfarande och dialogarbete som kommer efter stämman 2021 i perioden
maj 2021-mars 2022, planeras gemensamt och i avdelningarna.

•

•
•

6. Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen för att säkra en
kvalitativt god verksamhet över tid (Mål 50%)

SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

Att aktivt söka projektmedel och medfinansiering för utvecklingsinsatser, tex från VGR
utöver regionbidraget.

•

Att aktivt koppla befintliga projekt till avdelningarna så att de genererar lokalt
engagemang och ökar möjligheterna att verksamheten kan leva vidare efter
projekttiden.

•

Att arbeta för en förändring av anslagssystemet i VG-regionen.

Ekonomi/budget
SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

optimera samarbetet som krävs för det regionala anslagssystemet

•

göra en genomgång av de gemensamma/interna ekonomiska styrsystemen
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Organisation/Administration
SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:

•

Ställa oss positiva till att utföra nationella förbundsåtaganden inom SV.

Mötesplatser för SV och GOMOSO
SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

Att samordna regionala mötesplatser, bl a SV-avdelningar och folkhögskolor, i Västra
Götaland. För samverkan och erfarenhetsutbyte mellan organisationer och SVs
avdelningar i Västra Götaland. I syfte att förenkla och sänka kostnader.

Nätverk och nyskapande
SVs gemensamma vilja i Västra Götaland:
•

Initiera dialoger med tjänstemän och politiker i syfte att belysa och lyfta folkbildningen
och civilsamhällets roll och ansvar i samverkan med region, kommuner och andra
myndigheter och regionala nätverk.

•

Systematiskt arbeta med nätverkande mellan avdelningarna t ex
cirkelledarutbildningar, funktionsrätt, organisation, omvärldsbevakning projekt. Vi är
delaktiga i nätverk på förbundsnivå, t ex Dig-IT, och Musik.

•

Aktivt arbeta med gemensam kommunikation och opinionsbildning, ett exempel är att
Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götalands län gemensamt skriver under
Deklarationen för en stark demokrati.
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Studieförbundet Vuxenskolan i Västra
Götalands län skriver under
deklarationen för en stark demokrati
Deklarationen för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år
och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår
demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges
demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka
demokratin. De aktörer som antar deklarationen tar ställning för vårt demokratiska
styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism,
främlingsfientlighet, korruption och rasism.
Aktörerna som ansluter sig till deklarationen ska:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.
Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götalands län åtar sig utöver ovan att:
•

Initiera dialoger med tjänstemän och politiker i syfte att belysa och lyfta
folkbildningen och civilsamhällets roll och ansvar för demokratin.

•

Bedriva folkbildningsverksamhet genom att tillhandahålla information,
utbildning, mötesplatser och andra stödinsatser åt de personer som på olika sätt
påtar sig roller i det demokratiska arbetet och som normalt inte deltar i
folkbildning eller föreningsverksamhet. Fokusera på verksamhet som stärker
demokratin, både genom att främja möjligheter till delaktighet och till ökat
ansvarstagande i det demokratiska arbetet.

•

Aktivt arbeta med demokratifrågorna i arbetet med verksamhetsplanering, på
styrelsemöten, i cirkelledarutbildningar och på personaldagar.

•

Genomföra dialoger inom alla enheter i Västra Götalands län kring hur vi
gemensamt kan stärka arbetet med att lyfta folkbildningen och demokratin med
våra samarbetsorganisationer.

o

Producera och publicera information om vårt demokratiska system och
samhällsnyttan med folkbildning för att öka och stärka medvetenheten om det
demokratiska systemet. I det arbetet för demokratin tar vi som
folkbildningsorganisation, både historiskt och för framtiden, en stor och aktiv del.

Anordna utåtriktade aktiviteter/samtal för att uppmärksamma behovet av att stärka och
värna demokratin.
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