Verksamhetsberättelse 2020

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad

Förord

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund och
verkar i 280 kommuner, fördelat på 28 avdelningar. SV Sjuhärad har sju administrativa kontor som servar de nio kommuner som ingår i avdelningen – Borås,
Bollebygd, Herrljunga, Härryda, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda. Vi har egna lokaler i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Mölnlycke,
Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda med såväl kontorsrum för administration
som konferensrum och studierum för kurs- och studiecirkelverksamheten.
Därutöver hyr vi också lokaler för musikverksamhet och vävning i några av våra
kommuner.

Vi antar utmaningen – det gör vi alltid!
Vi lever och verkar i en utmanande tid. Coronapandemin innebär, för oss inom Studieförbundet Vuxenskolan, att vi utvecklar vår förmåga att nå fram med folkbildande aktiviteter samtidigt som vi fortsatt tar
ansvar för att begränsa smittspridningen.
Vi har ställt om och försökt ställa upp istället för att ställa in, men det är ofrånkomligt att verksamhet har
ställts in under året. Framför allt har detta drabbat många som redan står längre från folkbildning och
kultur, som exempelvis personer med funktionsnedsättning och äldre på demensboenden. Den verksamhet
som har ställts in eller skjutits upp har medfört lägre verksamhetskostnader och därmed ett ekonomiskt
överskott. Det innebär för oss att vi under 2021 och 2022 behöver jobba än mer med att nå de vi skulle nått
med folkbildning, vilket vi bland annat gör genom en tydlig satsning på ex. föreläsningar inom många olika
områden under året.
Under hösten har en del kritik riktats mot studieförbunden. Kritikernas slutsats handlar om att vi ägnar oss
åt bidragsoptimering istället för att utifrån statens syfte med folkbildningen jobba mot vår vision. Denna
kritik är till stora delar missriktad och framför allt oproportionerlig. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför
det faktum att det finns problem och att det förekommer bidragsfusk även i studieförbunden. Vi är lika lite
som till exempel kommuner eller Försäkringskassan skyddade mot individer som har för avsikt att utnyttja
systemet och fuska med skattemedel.
Vi argumenterar främst för folkbildningens värde. Vi argumenterar för att samhället består av något mer
än staten och marknaden. Det handlar inte bara om det ekonomiska stödet, utan att genom stödet så ges
också ett erkännande som ytterst handlar om människors egenmakt. Att stödja människors fria och frivilliga organisering är inte synonymt med att ge de odemokratiska krafterna rätt. Människor med olika åsikter
behöver mötas och samtala mer - inte mindre. Också där har folkbildningen ett uppdrag, som blir än tydligare under den kommande tiden.
Vi ger plats för demokrati.
Styrelse och personal för SV Sjuhärad
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Plats för utmaning

2020 har på många sätt varit ett utmanande år. Pandemin har lett till utmaningar för demokratin på många sätt, och precis som jag skrev i verksamhetsSV är en plats
berättelsen förra året så har trenden fortsatt - högerextrema partier växer,
sanningar förvrängs till ”fake news” och källkritiken sopas undan. Mitt i allt
för ökat bildande
detta försöker vi bedriva verksamhet för den lilla människan i den stora världen
och försökt göra det under väldigt varierande och snabbt föränderliga förhållanden. Hållbarhet är ett nyckelord och efterfrågas i det lilla för hållbarhet i det
stora. Under hösten har också folkbildningen, framför allt hur de statliga medlen
till studieförbunden förmedlas och följs upp, ifrågasatts. Visst förekommer det fusk
även hos studieförbunden, som hos myndigheter och i många andra verksamheter, men är det något som
2020 visat så är det vikten av en levande folkbildning för att möjliggöra ett demokratiskt samtal och bidra
till vars och ens möjlighet till ett ökat bildande. Det undantar oss inte från ansvaret att också rensa ut och
rensa upp, så att vi med stolthet kan stå för den verksamhet vi bedriver.
För alla våra verksamheter har 2020 varit ett tufft år. Bokslutet landade på drygt + 1,3 Mkr vilket är bra.
Samtidigt beror en del av det positiva resultatet på stöd vi fått under 2020 där vi annars tvingats säga upp
personal och på att vi, inom folkbildningsverksamheten, inte kunnat genomföra allt som vi planerat. Det har
i sin tur inneburit att statsbidraget vi fått inte behövt användas, eller uttryckt med andra ord ligger vi efter
med det vi skulle gjort. Därför kommer en del av överskottet från 2020 användas för en tydlig satsning inom
den statsbidragsfinansierade verksamheten under 2021 för att kompensera för det vi inte kunnat göra under
2020.
Det som är det positiva under 2020 är att vi jobbat vidare med den pedagogiska kvalitén i vår SFI-verksamhet. Vi har ändrat inriktning, i enlighet med vårt nya IOP, för Spira och jobbar än mer med hälsofrågor än tidigare. Compass har kunnat leverera en god kvalitet både tillsammans med de deltagare vi har och gentemot
de leverantörer vi jobbar med. Samtidigt har pandemin inneburit att stora delar av verksamheten hastigt
tvingats ställa om till digital verksamhet och digital undervisning. I takt med ökade restriktioner har vi också
tvingats ställa in fysiska studiecirklar – i alla fall de som inte görs på distans eller utomhus – vilket gör att
vi tappat drygt 37 % av verksamheten under 2020. Att vi inte tappat mer tror jag beror på att vi – tack vare
skicklig personal – varit duktiga på att ställa om till verksamhet på distans och utomhus. Vi har inte ställt in
– vi har ställt om och ställt upp.
En del av det vi genomfört under 2020 återfinns så klart med ord och bild i den här verksamhetsberättelsen
men mycket annat kommer inte fram. Vi har i samverkan med andra bidragit till att utsatta människor fått
mat hemlevererad i Marks kommun, vi har genomfört konserter av olika slag för personer med svårigheter
att ta sig ut och vi har fortsatt engagera och aktivera människor med bland annat promenader i Hindås.
Inget av det vi åstadkommit under 2020 i form av god kvalitet i all verksamhet, tillsammans med alla våra
grund-, samverkande och medlemsorganisationer och våra samarbetspartners på olika sätt – Borås stad, de
övriga kommunerna, Arbetsförmedlingen (AF) med flera – hade varit möjligt utan den fantastiska personalen och den samsyn vi har tillsammans med kommuner och föreningar, på vad folkbildningen faktiskt kan
åstadkomma.
Det är tillsammans med andra som förutsättningarna blir de bästa och SV
kan vara den plats för nytänkande och för demokrati som vi vill vara.

Stefan Landberg
Avdelningschef SV Sjuhärad
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2020 Bollebygd – ett år med
mycket aktivitet trots pandemin.

Bollebygd

Mycket dans i Bollebygd detta år.
Bugg för nybörjare startade 15 januari i skolans matsal, med över 35 st dansanta Bollebor. Linedance i samarbete med spf hölls som
vanligt i krafthuset under våren, flyttade sedan
utomhus under hösten och trots väder o vind blev
det totalt 9 tillfällen under hösten.
• Tvåändsstickning drog många deltagare under våren och har blivit
digital 2021.
• Ympning och äppelträdsbeskärning drog många deltagare under
våren och genomfördes såklart utomhus.
• Biodling med en blandning av träffar utomhus och distansträffar
digitalt.
• Två spelningar utomhus på Bollegården med Martin, otroligt populära.
• Hållbarhetsverkstan hade smygpremiär under våren med screentryck och tvålkurser. Stor invigning 29 aug och sedan öppet hus på
torsdagar under hösten med många kreativa möten. Bla: Strykjärnsmålning, bokvikning, jeansåterbruk, mösstillverkning, metalart och
livesändningar.
• Flera roliga kamratcirklar – odla från grunden, fotobok, släktforskning, knyppling och politik.
• Tipsrunda i samarbete med SPF. Digitala tipsrundor runt om i
Bollebygd med nya frågor varje månad.
• Hållbarhetsfestival i oktober – föreläsningar både digitalt och
fysiskt, workshops med jeansåterbruk och insektshotell, samt även
välbesökta klädbytedagar på biblioteket.
Videoinspelning om mattips med Ildiko Dezsy
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SV för hållbarhet

2020 blev ett omställningens år för
Studieförbundet Vuxenskolan i Härryda.
• Minnesvärt från våren ( och bland det
sista som vi arrangerade inomhus) var
en föreläsning på temat att ha ett barnbarn med NPF-diagnos. Det blev en fin
kväll som vi arrangerade tillsammans med
kommunens anhörigkonsulent och föreningen
Attention.

Härryda

• När restriktionerna därefter skärptes gällde det att komma på
aktiviteter som kunde genomföras utomhus och två fantastiska arrangemang skapades. Den ena var Fyll en skissbok – en studiecirkel
utomhus där deltagarna lärde sig skissa med akvarellpennor. Ledaren
Christina Abrahamsson förde gruppen framåt och introducerade nya
övningar och deltagarna fick helt nya perspektiv att fundera över och
träna på.
Ledaren Christina Abrahamsson

När den första cirkeln led mot sitt slut kom efterfrågan på mer och
till slut resulterade det i hela sju fortsättningscirklar. När kylan satte
stopp för att kunna sitta ute och teckna gick studiecirklarna över till
att genomföras digitalt.
• En annan stor succé under 2020 var Hindås Promenadgäng. Det
började med att vi på Vuxenskolan ställde frågan till Hindås Bygdegårdsförening/Hindås Station om dem var intresserade av att leda
historiska promenader i Hindås vackra omgivningar. Till vår stora
glädje var dom pigga på det och sagt och gjort, i mars gick den första
promenaden av stapeln. Därefter fortsatte det nonstop, varje fredag,
hela sommaren och ända fram till slutet av oktober. Många gånger var
det drygt 25-30 personer som deltog. Det var en härlig blandning av
promenad, historik och social samvaro.
Ciceron för promenaderna var den mångkunnige Anders Fors. Alla
promenader filmades och lades upp på hemsidan för Hindås station.
Detta för att även deltagare som inte själva kunde delta skulle ha en
möjlighet att ta del av det som berättades. När ytterligare restriktioner
infördes från FHM var vi tvungna att sluta med promenaderna. Det till
mångas stora sorg. För flera av deltagarna betydde Hindås Promenadgäng veckans enda tillfälle till social samvaro.
• Till sist vill vi även nämna den utomhusturné som vi bjöd kommunens äldreboenden på under sommaren 2020. Det var musikanten
Martin Persson som underhöll de boende och det var många som
gladdes åt den härliga musiken.

Musiker Martin Persson

Plats för friskvård

5

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet!

Funktionsrätt

Alla medborgare har rätten att kunna påverka sina egna liv och vara
delaktiga i samhället. SV Sjuhärads verksamhet genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv för att alla utifrån sin egen livssituation ska ges möjligheter
att utvecklas och bli delaktiga i samhället.
Vår verksamhet stärker människors självkänsla utifrån deras egna
försättningar.

• Under första delen av året har vi haft högläsare som jobbat helt ideellt
och spridit glädje på äldreboenden runt om i Sjuhärad, genom att bryta
isolering och stimulera minnen.
• Vi har under pandemin växlat över till digital dans för personer med
Parkinson sjukdom.
• I samarbete med Borås Stad har flera VIP-kurser varit igång innan pandemin slog till. Kursen har till syfte att stärka självkänsla och självbestämmandet hos personer med funktionsnedsättning.
• Vi har startat utbildningar i Min Säkerhet för människor med funktionvaritationer inom daglig verksamhet i Borås.

Musiker Martin Persson

• Under pandemin har vi haft många musikunderhållare som spridit
glädje utomhus på äldreboenden.
• De svaga grupper inom LSS har fått glädjande musikverksamhet
utomhus på flera boenden i Borås.
• Första delen på året har cirklar genomförts på mötesplatser i t ex sömnad, teknikkurser (iPhone/Android) och hälsocirklar.
• Balansföreningen har senare del av hösten kört sina cirklar digitalt.
Tobbes Svänggäng

Dans digitalt med Ulrika Liljedahl för människor med Parkinson
Musiker
Sabina Henriksson
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Plats för kultur

Vi började året med att ha kurser i hur man
fyller i E-lista, det var viktigt att starta direkt
innan alla kurser och cirklar startar för året,
sen kom corona så det var tur att vi hann
lära upp många eftersom vi inte kunde
träffa dem fysiskt.

Borås

Under året hann vi starta upp kurser, både
under våren och hösten, sen kom corona tillbaka
och många kurser fick avbrytas.
• Vi startade upp en målargrupp digitalt, måla med olja/akryl. Den
blev populär så nu kör vi fler grupper under 2021.

Föreläsare Sari Karlsson Manni

• Vi hade en föreläsning i våras. Hur du skapar livsförändrande
magisk ordning hemma - genom Kon Mari-metoden med Sari
Karlsson Manni som föreläsare.
• Föreläsning - Leva och inte bara överleva barncancer. Martin
Persson berättade om sitt liv med barncancer och hur han gått
framåt.
• Motorsågskurserna var de som var lättast att genomföra under
året då deltagarna kunde vara utomhus.
• På hösten hade vi en bokbytardag. Man lämnade in böcker och fick
byta till sig nya. Det blev en uppskattad dag.
Bokbytardag i Borås

Föreläsare Martin Persson

Plats för hållbarhet
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Herrljunga
Vårgårda

Året som började med en rivstart, slog stopp i mitten av mars. Det, i vanliga fall, väldigt aktiva föreningslivet i dessa kommuner, fick ställa in merparten av den planerade verksamheten. Vissa utomhus aktiviteter, såsom slåtter, byggnadsvård, guidade
vandringar har vi kunnat genomföra. Det har under året tillkommit en del ”nya”
aktiviteter, digitala gps-rundor, inspelade föreläsningar eller musikunderhållning,
utomhus yoga mm. Under hösten har musikstunder kunnat genomföras på äldreboende i Vårgårda. Många har deltagit i digitala föreläsningar och utbildningar och ett
intresse för digitala möten ökar.

Svenljunga
Tranemo

Verksamheten Svenljunga/Tranemo drabbades hårt av pandemin med inställda
cirklar och arrangemang. Men vi kunde genomföra en del röjsågskurser och
kulturarrangemang men bl.a prova på graffity målning. Det genomfördes en del
kyrkogårdsvandringar i Ambjörnarp. Vi hade sommarmusik med Svenljunga
Kulturskola på olika platser i Kind.

Plats för utveckling
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SV Sjuhärad
i press
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Mark

2020 är ett år som kommer att gå till historien som ett annorlunda år – ett år där vi fick
lägga utomhusarrangemangen som prio ett. Utifrån de nya direktiv vi skickade till
våra samverkande föreningar i början av året påbörjade vi träffar med föreningarna
på några av kommunens orter. I övrigt började året bra med uppstart av cirklar,
stickcaféer och vävcafé men när restriktionerna gällande Corona kom fick dessa
ställas in. Enklare blev det med cirklar om lokalhistoria som kunde fortsätta under
devisen hålla avstånd och förlägga cirklarna utomhus. Ett fantastiskt bra sätt att läsa
om sitt närområde och samtidigt få röra på sig och få frisk luft. I vårt samarbete med
frivilligverksamheten har vi erbjudit kulturarrangemang utomhus på äldreboenden och
dagcentraler, ett populärt inslag med både dans, musik och annan underhållning.

Corona hjältar är årets Markbor 2020.
Två personer som tilldelas utmärkelsen
Peter Branshøj och Gisella Olsson
som var initiativtagare till Trygg hjälp i Mark.

• Mötesplats HBTQ+ är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan Mark, Ung i Mark och Rfsl Sjuhärad. Mötesplatsen är till för personer i Marks kommun som identifierar sig inom hbtq+ samt anhöriga och vänner. Inom ramen för denna mötesplats finns även en transgrupp som är transseparatistisk.
• Ung i Mark är en ungdomsverksamhet vars målgrupp är åldrarna 13 – 19. Studieförbundet Vuxenskolans
målgrupp är personer från 13 år och uppåt. Rfsl, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners,
queeras och intersexpersoners rättigheter, riktar sig till alla åldersgrupper. Detta innebär att vår verksamhet är
öppen för besökare från 13 år och uppåt.
• Ung i Mark och Studieförbundet Vuxenskolan bidrar med personal till verksamheten. Mötesplatsen hålls
öppen två gånger i månaden och verksamheten bedrivs vanligtvis på Centralen, Marks kommuns mötesplats för
ungdomar. Sedan restriktionerna infördes i november -20 drivs mötesplatsen digitalt. Under år 2020 genomfördes 12 träffar med i snitt 12 deltagare per gång. Ålder på deltagarna var från 13år upp till 46 år. De sista träffarna
på året ställdes det om pga restriktioner och istället skapades en digital mötesplats. I och med de digitala träffarna har fler deltagare tillkommit, då särskilt tidigare deltagare som har flyttat pga studier. Till varje träff finns ett
tema som det fokuseras lite extra på. Årets teman var familjerelationer, fördomar, komma ut, relationer, HIV,
transidentitet och Pride. Sedan de digitala träffarna infördes har det även startats en film- och bokklubb på mötesplatsen där det tematiska arbetet fortsätter. Planen för nästkommande år är att fortsätta med digitala träffar
tills möjligheten för fysiska träffar åter ges.

Plats för HBTQ
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Det speciella året 2020 inleddes med flytt till nya fina lokaler i centralt läge i
Ulricehamn. Få kunde väl då ana att verksamhetsåret skulle utvecklas som det
sedan gjorde. I mars efterträddes Anders Wigren av Styrbjörn Enander som ny
verksamhetsutvecklare och kort därefter stängdes det mesta av verksamheten
ned p.g.a. Coronapandemin.

Ulricehamn

När läget ljusnade framåt våren och sommaren kom vissa aktiviteter i gång, dock
inte i samma omfattning som under normala omständigheter. Många av våra
samverkande föreningar har dock verkligen försökt att hålla lågan i gång i form
av spännande kulturarrangemang och studiecirklar. Ett fint exempel är Södra Vings
hembygdsförening som lyckats genomförs en studiecirkel i gammal byggnadsteknik och
en cirkel som riktat sig till motorintresserade ungdomar.
• Vuxenskolan har också varit delaktiga i Prideveckan som kunde genomföras, om än i något bantad version,
trots rådande läge.
• Under Folkhälsoveckan genomförde vi en uppskattad föreläsning med Tommy Svensson. Fokus på föreläsningen låg på mat och hälsa. Detta genomfördes givetvis med hänsyn till de rådande restriktioner.
• För att råda bot på ensamheten många har känt under rådande pandemi och för att främja folkhälsan generellt har Vuxenskolan i Ulricehamn haft ”Walk and talk” och digitala tipsrundor.
• Tid har också ägnats åt att bistå med digitala lösningar så våra samverkande föreningar kunnat genomföra
sina styrelsemöten och årsmöten under året.
• Biodling, möbeltapetsering, akvarellmålning, hundkurs och utbildningar i motorsåg är exempel på andra
cirklar som genomförts trots det speciella året 2020.

Ulricehamnskontoret
Södra Kullagatan 3A
Ulricehamn

Invigning av vagnsbod hos Södra
Vings hembygdförening

Plats för föreningar
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Sfi Alma folkhögskola Borås

Sfi

2010 ändrades förordningen om vuxenutbildning, och folkhögskolor gavs rätt att
bedriva sfi som egen huvudman med egen betygsrätt. Alma Folkhögskola som
grundades av SV m fl 1979-80 var tidigt ute och har sedan flera år bedrivit
sfi-undervisning enligt nationella kursplaner. Det handlar således inte om
folkhögskolekurser utan om sfi med samma kunskapskrav och nationella
styrdokument som Komvux har. Efter att Alma Folkhögskola hade ansökt om
betygsrätt fanns det förutsättningar för filial verksamhet.

SV blev med sin lokala förankring och historiska koppling den mest naturliga samarbetspartnern och
under våren 2016 startades två filialer i Västsverige, en i Göteborg och en i Borås.
Att läsa sfi på folkhögskola bör skilja sig från att läsa sfi i kommunal regi eller hos en upphandlad anordnare. Även om kunskapskraven är desamma och betyg sätts efter samma kriterier bör vägen till målet med
studierna präglas av folkbildningens ideal och pedagogik.
En grundtanke inom folkbildningen är att lärande i betydelsen bildande (formande) av kunskap sker i möten mellan personers olika erfarenheter och referensramar, och att det är i dessa heterogena möten som
något nytt bildas – det vi kallar kunskap. Lärande och kunskap definieras inte sällan i termer av nytt och
förändring, till skillnad från möten i relativt homogena grupper i vilka snarare bekräftelse av det
rådande sker än lärande i betydelsen förändring. Lärarens uppgift blir i detta sammanhang att ta till vara
på elevernas olika erfarenheter i den gemensamma bildningsprocessen.
Personal Sfi Borås 2020
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SFI Alma Folkhögskola i samarbete med SV

I en folkhögskola är elevernas skiftande kulturella och språkliga bakgrunder en tillgång. Man lär sig om
det svenska samhället genom att jämföra med andra samhällen och kulturer, och genom att diskutera
likheter och skillnader. En annan viktig grund är delaktighet. Eleverna ska ges möjligheter till inflytande
över utbildningens utformning. Vidare är elevernas upplevelser av och åsikter om vår verksamhet av stor
vikt då de ligger till grund för vårt utvecklingsarbete.
De elever som har kommit till oss har gjort ett aktivt val. Marknadsföring är viktig i sammanhanget. Om
eleverna inte känner till oss kan de heller inte välja oss. Vi har märkt att den effektivaste marknadsföringen är den som nöjda elever sprider om oss till vänner och bekanta.
Det är därför av stor vikt att arbeta för att hålla kvalitén så hög som möjlig. Vi har tagit emot ett antal elever vilka har varit mindre nöjda med undervisningen hos andra utbildningsanordnare och därför valt oss.
Vi har med andra ord byggt upp ett gott rykte: I början av 2018 hade närmre 200 elever valt att läsa sfi på
Alma Folkhögskola i Borås och i början av 2019 hade elevantalet stigit till ca 250 elever, och fr.o.m. 2020
hade vi närmre 300 elever, dock med några nedgångar p.g.a. pandemin. Under hösten 2020
har vi, utöver studieväg 2 och 3, startat studieväg 1 med kurserna A, B, C och D för att kunna erbjuda
samtliga presumtiva sfi-elever utbildning hos oss.
Kvalitetssäkringsarbetet har skett i enlighet med ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetssäkringen
innebär att ledning och lärare kontinuerligt följer upp verksamheten samt analyserar och dokumenterar
resultat i förhållande till uppsatta mål, och med utgångspunkt häri planerar och utvecklar verksamheten.
Vidare har sfi-utbildningen syftat till förmedlandet av en värdegrund vilken bl.a. utgörs av en öppenhet
inför skilda uppfattningar, i liket med en allsidig och saklig undervisning i vilken elevernas inflytande och
ansvarstagande är av central betydelse. Vår intention har varit att det för elevernas del ska medföra en
livslång lust att lära - trots pandemin och, i följd härav, mindre givande distansformer.
Lars Hegedüs, rektor

Plats för lärande
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Spira

Uppdragsenheten

SV Spira
Spiras föregångare Substral startade 1999 som ett Mål 3-projekt och bekostades
med EU-medel. Från och med år 2000 blev verksamheten stadigvarande och Borås
Stad tillsammans med Arbetsförmedlingen har sedan dess anslagit medel till
driften. Under 2018 tecknades ett nytt samarbetsavtal (IOP) med Borås Stad och
bytte därmed namn till SV Spira.

Målgruppen i Spira är långtidsarbetslösa personer med invandrarbakgrund och
verksamheten består i huvudsak av språkträning på olika nivåer. Gemensamt för målgruppen är att majoriteten inte är klar med SFI och därför studerar många parallellt med
SFI för att på detta sätt öka inlärningstakten. Studierna inom Spira omfattar svenska språket (uttal, skrift,
läs- och hörförståelse och grammatik) samt geografi, matematik och arbetsmarknadskunskap. Samtliga
deltagare erbjuds friskvård i såväl teori (egenvård, kost, mental hälsa mm) som praktik. På Spira kan man
vara inskriven upp till ett år. Vi har gymnastik för kvinnor i våra egna lokaler samt erbjuder möjlighet till
styrketräning på ett externt gym. Vi försöker även ge deltagarna en inblick i hur skola, arbetsförmedling,
försäkringskassa, sjukvård mm fungerar. Stor vikt läggs vid omvärldskunskap där aktuella lokala och
globala händelser tas upp och diskuteras.
2020 var året då mycket förändrades i samhället på grund av pandemin, så också för vår verksamhet.
Efter samråd med våra uppdragsgivare, Arbetsförmedlingen och Borås kommun samt med hänsyn till
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tvingades vi snabbt ställa om vår verksamhet till distansverksamhet. Under april och över sommaren träffade vi deltagarna enskilt eller i mycket små grupper
(2–3 personer), en gång i veckan och däremellan gett deltagarna nivåanpassade hemuppgifter som redovisades vid nästa träff.
Vi har försökt i samarbete med SFI följa deras upplägg, men då vi avstått från digitala träffar har vi
möjliggjort att under hösten öka träfftillfällena till två gånger i veckan om max åtta personer per grupp.
Innehållet i vår verksamhet har varit stort fokus på information kring pandemin, då vi upplevt att många
fått missvisande information från andra kanaler. Den praktiska friskvården har vi inte kunnat erbjuda
efter pandemins utbrott i mars. Däremot har vi samtalat mycket kring betydelsen av att röra på sig i riskfria miljöer.
Compass
Compass ska vara det självklara valet för arbetsprövning och arbetsträning. Verksamhet ska präglas av
övertygelsen om allas lika värde och vårt mål är att deltagaren ska vara nöjd med den hjälp och det hen
får på Compass, samt känna att hen får mer energi, ökad självinsikt och en högre motivation.
Compass verksamhetsidé är att erbjuda arbetsprövning, arbetsträning och coachning i en arbetsliknande miljö. Arbetsstationerna i det dagliga, praktiska arbetet utgörs av montering, packning och avsyning,
där lego- uppdragen kommer från näringslivet i Sjuhärad. I verksamheten erbjuds även friskvårdsaktiviteter och datorer för jobbsökningsaktiviteter.
Compass erbjuder i dag 50 årsplatser som nyttjas av Arbetsförmedlingen. Vår uppdragsgivare beställer
tydliga riktlinjer/önskemål på vad som ska observeras och utvärderas under deltagarens tid på Compass. Deltagarna har skilda bakgrunder och syftet till arbetsträning är väldigt varierande. Långtidsarbetslöshet, fysik- eller psykisk ohälsa är vanliga anledningar, men även ett ökat önskemål om att deltagaren ska få en mer praktisk språkträning i en arbetsmiljö. Vi har sett ett ökat behov av en kombination
av Spira och Compass, och vi har som ambition att utveckla detta ytterligare under 2021.
Under 2020 har vi trots pandemin haft igång verksamheten som vanligt, men självfallet tagit hänsyn till
de rekommendationer som getts av Folkhälsomyndigheten. Deltagarna har erbjudits enskilda arbetsbord och möjlighet till att öppna ytterligare ett arbetsrum har funnits. Trots omständigheterna har vi
haft ovanligt hög närvaro.
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Statens
syften

Staten har fyra syften som folkbildningen ska förhålla sig till:

• 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
utbildningsnivån i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet.

SV avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande
En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra. Genom alla
möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin. Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika
samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett
sammanhang. För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda
forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Genom att
tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar
vår SV avdelning till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka
delaktigheten.

Organisation
SV som studieförbund verkar för att vara lokalt närvarande i landets alla kommuner. Genom vårt lokala
engagemang blir SV en naturlig samarbetspart. För att offensivt kunna möta framtida utmaningar och
behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling.
Organisatoriskt utgörs SV Sjuhärad av all den verksamhet som bedrivs i avdelningens nio kommuner; Borås, Bollebygd, Herrljunga, Härryda, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Verksamheten
är i sin tur uppdelad i tre större enheter; folkbildning, sfi och uppdrag med en stödjande administrativ enhet därtill. Huvudkontoret finns i Borås. SV Sjuhärad strävar efter att alla våra lokaler ska vara anpassade
för funktionsnedsättningar, både studie- och administrativa lokaler.
Förtroendevalda
Styrelsen består av tolv ledamöter. Den trettonde ledamoten, Vi Ungas plats, har varit vakant under året.
Valberedningen består av fem ledamöter och revisorerna av en auktoriserad revisor och två förtroendevalda revisorer.
Styrelsen
Ordförande		 Pontus Johansson, Hajom
Roland Karlsson, Tvärred
Vice ordförande
Bengt Andersson, Limmared
Övriga ledamöter
Christer Björnsson, Vårgårda
Torbjörn Brandhill, Ulricehamn
Stefan Brunander, Sätila
Johnny Carlsson, Herrljunga
Marita Karlsson, Svenljunga
Kerstin Sutinen, Olsfors
Från grundorganisationerna nominerades
Eva Johansson, Kalv, Centern
Fredrik Nilströmer, Borås, Liberalerna
Börje Eckerlid, Möne, från LRF
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Digital
Stämma
2020

Stämman 2020 genomfördes den 25 mars digitalt, med stämmopresidiet i Od och föredragande i SV:s lokaler på Druveforsvägen i Borås. Vid stämman tackades Cecilia Baggesen-Gyllunger,
Tina Haglund, Birgit Kullingsjö och Sourosh Rezai av. Därutöver har styrelsen sammanträtt med
konstituerande möte den 30 mars, där några deltog digitalt och några var på plats i Borås. Därefter
sammanträdde styrelsen 29 april och 27 maj digitalt. Efter sommaren genomfördes första mötet 16
september fysiskt i Borås, 28 oktober i de nya lokalerna i Ulricehamn och därefter 25 november, 27
januari 2021 och 3 mars 2021 digitalt. Inom sig har styrelsen utsett ett arbetsutskott som handlagt vissa löpande ärenden på delegation från styrelsen. I arbetsutskottet har ingått presidiet, det
vill säga ordförande Pontus Johansson och vice ordförande Roland Karlsson. Därutöver har också
Bengt Andersson och Christer Björnsson valts från styrelsen. Till arbetsutskottet har adjungerats
avdelningschef, controller och verksamhetsanalytiker. Under våren när restriktionerna slog till
sammanträdde arbetsutskottet varje vecka digitalt. Arbetsutskottet har också fortsatt att i huvudsak genomföra sina sammanträden digitalt.

Revisorer
Nils-Gunnar Blanc			
Linda Rudenwall			
Kalle Wrane, Revisionsgruppen i Borås AB

Valberedning
Fredrik Ljungdahl, sammankallande
Johnny Carlsson
Morgan Hjalmarsson
Karl-Eric Nilsson
Per-Erik Stjerna

Plats för demokrati
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Kommunbidrag

INTÄKTER 2020, tkr

INTÄKTER 2020, tkr

Deltagarintäkter
Statsbidrag
Kommunbidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter

181
Deltagarintäkter
2 181
214
Statsbidrag
8 214
Övriga
927
Kommunbidragintäkter
1 927
KOSTNADER 2020, tkr
864
Övriga bidrag
7 864
791
Verksamhetskostnader
Övriga intäkter
11 791

2
8
1
7
11

Övriga bidrag

Deltagarintäkter

Övriga
intäkter

Lokal, fastighet
Förbrukningsinventarier
Resekostnader
Marknadsföring
Kontorskostnader
Övriga ext kostnader
Övriga bidrag
Personalkostnader cirkelledare
Personalkostnader tjänstemän
Avskrivningar

KOSTNADER 2020, tkr
KOSTNADER 2020, tkr

Deltagarintäkter
Statsbidrag

-8 361
-805
-195
-56
-261
-1 119
-115
-4 363
-15 991
-315

Statsbidrag

Kommunbidrag

Kommunbidrag

Övriga bidrag

Verksamhetskostnader
-8 361
Verksamhetskostnader
-8 361
Lokal, fastighet
-805
Lokal, fastighet
-805
Förbrukningsinventarier
-195
Förbrukningsinventarier
-195
Resekostnader
-56
Resekostnader
-56
Marknadsföring
-261
Marknadsföring
-261
Kontorskostnader
-1 119
Kontorskostnader
-1 119
Övriga ext kostnader
-115
Övriga
ext
kostnader
-115
Personalkostnader cirkelledare
-4 363
Personalkostnader
cirkelledare
-4
363
Personalkostnader tjänstemän
-15 991
Personalkostnader
tjänstemän
-15
991
Avskrivningar
-315
Rapport skapad 2021-02-25 av Anna Hult.
Avskrivningar
-315 och "Resultatrapport redovisning.xls" som var
(Källdokument: "Balansrapport redovisning.xls"
5022 SV Sjuhärad

Verksamhetskostnader
Lokal, fastighet
Förbrukningsinventarier
Resekostnader
Marknadsföring
Kontorskostnader
Övriga ext kostnader
Personalkostnader cirkelledare
Personalkostnader tjänstemän
Avskrivningar

skapade 2021-02-25 15:37.)

FALSKT

Verksamhetskostnader
5022Lokal,
SV Sjuhärad
fastighet
editsv Verksamhetskostnader
BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
Förbrukningsinventarier
Lokal,
fastighet
2020-12-31
Resekostnader
editsv
Förbrukningsinventarier
Marknadsföring
TRYGGHETSKAPITAL
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL + SKULDER
KOSTNADER
INTÄKTER
Resekostnader
Anläggningstillg. 448 n
Kontorskostnader
Deltagarintäkter 2 181
Marknadsföring
Eget kapital 4 479
Andra fordringar 1 968 n
Verksamhetskostnader
Övriga ext kostnader
Kundfordringar 1 750 n
Kontorskostnader
8 361
Statsbidrag 8 214
Andra korta skld. 4 688 Personalkostnader cirkelledare
Övriga ext kostnader
Likvida medel 6 881
inv, fastighet 805 n
PersonalkostnaderLokal,
tjänstemän
Personalkostnader
cirkelledare
Lev.skulder 1 880
Förbrukningsinv, rep 195
n
9 613
Kommunbidrag 1 927
Resekostnader 56 n
Avskrivningar
Summa
11 047 Summa
11 047
Personalkostnader tjänstemän
EK / TK = 0,47
Marknadsföring 261 n
Kontorskostnader 1 119 n
Avskrivningar
Övriga ext kostnader 115
n
Personalk. cirkelledare n
4 363

Övriga bidrag 7 864

Personalk. tjänstemän
15 991

Övriga intäkter 11 791

Avskrivningar 315 n

n Finansnetto 67

Totala Intäkter
Totala kostnader
Resultat

INTÄKTER
Deltagarintäkter
Landstingsbidrag
Statsbidrag
Kommunbidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
Lokal, inv, fastighet
Förbrukningsinv, rep
Resekostnader
Marknadsföring
Kontorskostnader
Övriga ext kostnader
Personalk. cirkelledare
Personalk. tjänstemän
Engångsposter
Avskrivningar
SUMMA KOSTNADER
FINANSPOSTER
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

Utfall 200101
201231
2 181

Budget 200101
201231
3 788

8 214
1 927
7 864
11 791
31 977

8 492
1 783
7 858
13 164
35 085

-8 361
-805
-195
-56
-261
-1 119
-115
-4 363
-15 991

-8 836
-739
-119
-164
-442
-1 501
-134
-5 110
-17 235

-315
-31 580

-303
-34 583

+475
-66
-76
+108
+181
+382
+19
+747
+1 244
0
-12
+3 003

67

0

+67

464

502

-38

Bokslutsdisp.

17

Avvikelse
-1 607
0
-278
+144
+6
-1 373
-3 108

Sämre <--

32 044
-31 580
464

--> Bättre

0

RESULTAT

464

Avvikelse

Styrkor/svagheter

502

-38

Tänkbara orsaker

Möjliga åtgärder

Prio

SVSjuhärads
Sjuhäradsresultat
resultat för kommunerna
SV
kommunerna

Nedanstående tabeller visar verksamhetsresultatet i respektive kommuner

Studiecirkeltim år
Allmänmarknad

BOLLEBYGD

2018

2019

2020

2018

BORÅS
2019

HERRLJUNGA

2020

2018

2019

2020

223

300

60

993

690

513

82

0

39

0

0

0

2 935

1 078

189

92

132

14

60

56

24

32

36

0

42

30

33

Medlem o samverk org
Övrigt
Totalt sc tim

887
1 056
2 226

1 052
2 042
3 450

1 031
1 456
2 571

9 341
9 184
4 678
8 926
12 845
11 012
22 227 23 833 16 392

2 525
1 016
3 757

2 407
1 793
4 362

1 291
715
2 092

Annanfolkbildning tim
Kulturarrangemang
Totalt timmar

225
69
2 520

297
86
3 833

402
28
3 001

1 719
1 369
690
643
853
212
24 589 26 055 17 294

578
194
4 529

570
147
5 079

204
22
2 318

Funktionsvariationer
Grundorganisation

Studiecirkeltim år
Allmänmarknad
Funktionsvariationer
Grundorganisation
Medlem o samverk org
Övrigt
Totalt sc tim
Annanfolkbildning tim
Kulturarrangemang
Totalt timmar

Studiecirkeltim år
Allmänmarknad
Funktionsvariationer
Grundorganisation
Medlem o samverk org
Övrigt
Totalt sc tim
Annanfolkbildning tim
Kulturarrangemang
Totalt timmar

HÄRRYDA

2018
1 036
0
0
1 479
1 571
4 086

2019
558
0
0
1 865
2 257
4 680

2020
337
0
0
763
1 707
2 807

2018
593
776
44
2 295
592
4 300

160
131
4 377

211
164
5 055

96
81
2 984

510
351
5 161

TRANEMO

MARK

2020
408
399
28
670
2 275
3 780

2018
146
16
55
948
72
1 237

2019
132
0
24
936
172
1 264

2020
48
0
0
505
27
580

626
350
5 563

276
159
4 215

369
94
1 700

344
86
1 694

192
47
819

ULRICEHAMN

VÅRGÅRDA

2018
47
0
32
661
0
740

2019
20
0
124
623
44
811

2020
20
0
84
257
0
361

2018
842
469
132
2 291
632
4 366

2019
456
332
55
1 870
619
3 332

2020
292
88
66
1 617
584
2 647

2018
73
190
52
1 355
1 027
2 697

2019
15
441
24
1 370
1 360
3 210

502
86
1 328

916
114
1 841

82
47
490

333
665
5 364

311
592
4 235

283
166
3 096

26
185
2 908

116
179
3 505

Totala tim för avdelningen

Verksamhetsår
Studiecirklar tim
Annan Folkbildning tim
Kulturarrangeman
Totala timmar

SVENLJUNGA

2019
861
690
32
1 750
1 254
4 587

2018
45 636
4 422
2 418
52 476

2019
49 529
4 760
2 571
56 860

2020
32 610
2 296
794
35 700

2020
0
100
21
376
883
1 380
71
32
1 483

Unika delt. för avdelningen

Verksamhetsår
Unika delt i cirkel
Unika delt. I annan fb
Totalt unika delt.

2018
4 761
2 087
6 848

2019
4 282
2 354
8 655

2020
2 800
1 686
6 506
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Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad

växel: 0771-50 20 20
www.sv.se/sjuharad

Vårgårda

Herrljunga

Ulricehamn
Borås
Härryda

Bollebygd

Tranemo
Mark

Svenljunga

Bollebygd/Härryda
Rävlandavägen 21 E
517 91 Bollebygd

Borås
Druveforsvägen 8
504 33 Borås

Herrljunga
Kvarnvägen 5
524 31 Herrljunga

Mark
Enelundsvägen 6
511 54 Kinna

Svenljunga
Kindsvägen 14
512 50 Svenljunga

Tranemo
Järnvägsgatan 7
514 33 Tranemo

Ulricehamn
Södra Kullagatan 3A
523 30 Ulricehamn

Vårgårda
Parkgatan 2
Gullhögskolan
447 31 Vårgårda

Mölnlycke
Mölnlycke Fabriker 13
435 35 Mölnlycke

