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Fastställande av medlemsavgifter 2022 

 

 Styrelsen föreslår avdelningsstämman besluta att: 

 
- Medlemsavgiften för medlemskap i samtliga 5 SV-avdelningar och SV-
regionalförbund fastställes till 500 kr per organisation. Medlemsavgiften 
inkluderar medlemsorganisationens alla enheter i Västra Götaland. Om 
medlemsorganisationen har flera distrikt/länsförbund delas 500 kr upp  
per antal distrikt/länsförbund. 
-Avgiften betalas till regionalförbundet under januari och därefter 
överförs direkt till SV-avdelningarna. 
-Medlemsavgift för organisation som endast önskar medlemskap i  
SV-Skaraborg fastställes avgiften till 100 kr/avdelning. Denna avgift 
hanteras av respektive SV-Skaraborg. 

 



 

 

Övergripande inriktning av verksamheten 2022   
Verksamhetsinriktning  
-Enligt arbetsordningen fastställer styrelsen verksamhetsplan och budget.  
-Verksamhetsplanen för 2022 finns som en bilaga till dagordningen.  
-Förslag och idéer som kommer upp i samband med avdelningsstämman   
föreslås överlämnas till avdelningsstyrelsen för fortsatt hantering.  
  
Verksamhetens inriktning 2022–2023 
Avdelningens verksamhetsinriktning kommande år fortsätter att präglas 
av lokal förankring i hela Skaraborg. Fokus för året är att återstarta och  
utveckla SVs verksamhet för att möta människors och gruppers behov av 
bildning för att kunna engagera sig i sin egen och samhällets utveckling.  
Målen är att nå och verka tillsamman med nya människor såväl som de som 
under längre tid varit aktiva i folkbildning via fysiska och digitala 
bildningsformer som kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet.  
Verksamhetsplanens inriktning och prioriterade områden kommer att styra 
avdelningens verksamhet. 
Information och argumentering för att återställa de kommunala anslagen till 
studieförbunden kommer att fortsätta.  
  
Ekonomisk styrning och uppföljning:  
Styrelsen följer upp ekonomin efter samma plan och rutin som förbundet,  
vilket innebär detaljavstämning per 30/6 och vid bokslut. Styrelsen följer 
löpande avdelningens ekonomi och planerar för att bibehålla   
det egna kapitalet på organisationens nationellt fastställda målkapital.  
 
 

Styrelsen föreslår avdelningsstämman besluta att  
-lägga den av avdelningsstyrelsen beslutade verksamhetsplanen till 
handlingarna  
-lägga den av avdelningsstyrelsen beslutade ekonomiska inriktningen till   
 handlingarna  

 



 
 
SV Skaraborg  
Verksamhetsplan 2022   
 
 
 
 
 

  
  
  
  
   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
 

  

Inledning 
  
 
Nu startar förhoppningsvis vår fysiska folkbildningsverksamhet åter upp efter att under 
pandemiåren fått stå tillbaka för att gemensamt begränsa smittspridningen. Vi har ställt om 
en del av vår verksamhet, till att träffas i digitala rum eller att 
genomföras utomhus. Annan verksamhet har fått skjutas fram.  
Dessa lärdomar tar vi nu med oss in i kommande år. Detta kommer att utgöra vårt nya utbud 
och verksamhet. Vi kommer att se och utveckla många nya sätt att arbeta.  
Vi är oerhört stolta för den stora insats vi har kunnat göra under pandemin. Vi har 
hjälpt många människor att göra den digitala omställningsresan. Detta har varit viktigt både 
för vår verksamhet och för alla medlemmar och funktionärer i de organisationer vi 
samarbetar med. Men vi är inte nöjda så länge det finns ett digitalt utanförskap och det finns 
människor som vill delta digitalt och behöver ytterligare kunskap och stöd i att ta det steget.  
I vår verksamhet möts människor i utforskande samtal och utvecklande diskussioner. 
Perspektiv breddas genom arenor och möten där deltagarnas frågor kan konfronteras och 
fördjupas. Vår verksamhet bygger på delaktighet och människors engagemang, och genom 
folkbildande insatser byggs broar av förståelse och tillit där de behövs som mest.  
Folkbildningen måste ha modet att stå emot odemokratiska och faktaförnekande 
strömningar som utgör ett hot mot det öppna demokratiska samhället. Genom studiecirklar 
och andra folkbildande insatser ger vi människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att 
bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad.  
Under verksamhetsåret 2022 ser vi fram emot att många skaraborgare skall göra sin 
personliga utvecklings- och bildningsresa tillsammans med SV Skaraborg. Vi vill helt enkelt 
se så mycket bra folkbildningsverksamhet som möjligt.  
  
SV Skaraborg  
Styrelse och medarbetare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mål och verksamhet  

Övergripande verksamhetsmål  
  
Studieförbundet Vuxenskolans övergripande verksamhetsmål är att ge många människor i 
hela landet möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.  
Det övergripande målet mäts i antalet unika deltagare i studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet samt genom att vi finns representerade med 
verksamhet och deltagare i samtliga Skaraborgs 15 kommuner.   
  
SV Skaraborg ambition 2022  

 Att koppla avdelningens mål och enskilda aktiviteter till de globala målen i 
Agenda 2030  

 Att bibehålla och stärka vår position som det studieförbund som, med hög 
kvalitet, når flest deltagare i Skaraborg.  

 Att med folkbildningsaktiviteter möta den enskilde individens vilja att 
utvecklas tillsammans med andra.  

 Att forma verksamheten utifrån deltagarens behov och intresse.  
 Att aktivt arbeta för att nå fler unga.  

 
 

 
 

  

 
 
 
 



Prioriteringar  
 

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

Människors engagemang i föreningar är starkt och syns ibland i nya former. Vi ska använda 
vår förmåga att vitalisera såväl föreningen som engagemangsformerna i de samarbeten vi 
har.   
SV samarbetar med flera hundra lokala fria föreningar och grupper. Samarbetet bygger på att 
det finns gemensamma intressen att utveckla föreningens ledare och medlemmar i syfte att 
stärka dem i sin roll i civilsamhället. Här är inte minst cirkelledarens kompetens en 
nyckelfaktor.   
Vi ska också nå de grupper som annars inte ges förutsättningar att ta plats 
på demokratins och politikens spelplan. Det innebär att vi fortsatt ska söka nya 
organisationer och föreningar för personer med funktionsnedsättningar. Detsamma gäller 
organisationer och föreningar tydligt kopplade till den lokala utvecklingen och landsbygden.   
En nyckel för framgång i arbetet med organisationer och föreningar är att SV aktivt möter 
just behovet av bildningsaktiviteter och ledarskap. Det är det som är vår särskilda kompetens 
och det är där vi ska göra mest skillnad.   
  
SV Skaraborg ambition 2022  

 Att utveckla och förnya verksamheten tillsammans med våra grund-, medlems- och 
samverkande organisationer.   

 Att aktivt söka samverkan med nya nätverk, aktörer och opinionsbildare.  
 Att fokusera på verksamhet som stärker demokratin, både genom att främja 

möjligheter till delaktighet och till ökat ansvarstagande i det demokratiska arbetet.   
 Att fortsatt stödja ungas organisering genom Vi Unga i Skaraborg  

  
 

2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar insatser och verksamhet 
till att i ökad omfattning möta människor som folkbildningen 
idag inte når                           
   

Som folkbildare i SV ska vi vara stolta över oss själva och att vi redan idag når många 
människor som är i stort behov av folkbildning. Men vi behöver också utmana oss själva 
utifrån att det finns grupper av människor som varken SV eller andra studieförbund når med 
folkbildningsaktiviteter. Det är om dessa grupper av människor som den här prioriteringen 
handlar.   
Vi behöver söka oss till de mötesplatser och arenor där människor i dag och i morgon 
möts och bildar grupperingar, söker samhörighet och bildning. 
 
 SV Skaraborg ambition 2022  

 Att genom utbildningsinsatser ge ledare i cirklar och föreningslivet verktyg                    
att skapa studie och samverkansklimat där deltagarna växer och utvecklas.  

 Att aktivt söka de grupper folkbildningen inte når, det kan vara unga i tätort och på 
landsbygd, nya på orten, eller människor mitt i livet.  

 Att fortsatt utveckla vår verksamhet med personer med funktionsnedsättning och 
organisationer inom funktionsrättsområdet.  

  
  
 
 



3.  Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och genomför     
verksamhet och opinionsbildning för att stärka demokratin 
och öka hållbarheten    

  
I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från alla tre delarna av hållbarhet; ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. Vi bidrar genom vår verksamhet och vårt opinionsbildande arbete till 
uppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Efter coronapandemin har vi 
också en särskilt viktig uppgift att i vårt arbete bidra till att främja psykisk hälsa som är en 
viktig del av den sociala hållbarheten.   
SV bedriver verksamhet och skapar tillgång till bildning och kultur i alla Skaraborgs 
15 kommuner.   
  
SV Skaraborg ambition 2022  

 Att i samverkan med olika aktörer arbeta aktivt för att stärka 
det lokala kulturlivet.  

 Att initiera dialoger med tjänstemän och politiker i syfte att belysa och lyfta 
folkbildningen och civilsamhällets roll och möjligheter.   

 Att all verksamhet vilar på demokratiska grundprinciper där samtalet syftar 
till att deltagarna ges möjlighet till ökad delaktighet.   
 

  
4. Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och stärker vår 

folkbildningsverksamhet  
 

Vi som studieförbund ska möta upp, ta vara på möjligheterna och utveckla och 
stärka vår folkbildningsverksamhet. Den digitala folkbildningsverksamheten ersätter inte 
utan kompletterar den fysiska. Båda formerna kan på sina unika sätt skapa förutsättningar 
för såväl social samhörighet som kunskap, insikt och delaktighet människor emellan. Vi 
behöver också ta vara på möjligheterna med och erbjuda former för blandade lärmiljöer, där 
olika delar av samma arrangemang genomförs fysiskt respektive digitalt.    
 
SV Skaraborg ambition 2022  

 Att delta i SV:s gemensamma utveckling av formerna för digitala möten i 
folkbildningen som komplement till det fysiska mötet.   

 Att fortsatt utveckla såväl teknisk som pedagogisk kompetens vad gäller 
digitala cirklar och möten.   

 Att undersöka former för att erbjuda enskilda eldsjälar och funktionärer 
metoder och verktyg i folkbildande aktiviteter, material och inspiration som 
hen kan ta del efter behov.  

 Att tillsammans med övriga avdelningar i Västra Götaland bygga upp 
en resurs med fokus på digital folkbildning, kulturaktiviteter och 
organisationsutveckling. 

  
 

5. Studieförbundet Vuxenskolan bedriver ett resurseffektivt 
arbete med hög kvalitet 
 

Studieförbundet Vuxenskolan ska präglas av gott ledarskap, inkluderande 
organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare med engagemang 
och relevant kompetens. En god arbetsmiljö som vilar på vår värdegrund är en förutsättning 
för långsiktigt goda prestationer. Vår inriktning för ledarskap anger att ledare i SV väcker 
motivation, förståelse och engagemang för SV:s uppdrag och folkbildningen. Arbetet med 
ledning och styrning, från såväl förtroendevalda som ledare i den operativa organisationen, 
behöver utgå från samma ambitioner. En inkluderande organisationskultur skapar vi utifrån 
de fem ledorden: Lärande, Engagemang, Lokal närvaro, Medvetenhet och Framtidstro.   



 
Vi fortsätter att utveckla Studieförbundet Vuxenskolan och det gör oss starkare och bättre. Vi 
identifierar samordningsvinster, tar vara på vår gemensamma styrka och agerar på sätt som 
skapar mesta möjliga värde för våra deltagare och potentiella deltagare.   
Vi samverkan med andra studieförbund för att stärka folkbildningen och tydliggöra 
respektive studieförbunds särart, Vi har en tydlig förplanering av all verksamhet 
tillsammans med den grupp som kommer att genomföra verksamheten samt tydligare 
regelverk och riktlinjer för vårt respektive gruppens åtaganden.   
SV:s kommunikationsarbete förstärks för att ytterligare bidra både i arbetet för att sträva mot 
det övergripande verksamhetsmålet och för att SV ska vara framgångsrikt i det 
opinionsbildande arbetet kring folkbildningens värde.    
 
SV Skaraborg ambition 2022  

 Att öka andelen cirkelledare som vidareutbildas via SV:s cirkelledarutbildning 
grund och att erbjuda de digitala versionerna av cirkelledarutbildningen.  

 Att enskilt och i samverkan i Västra Götaland erbjuda fler arenor för 
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan cirkelledare och utveckling av hela 
grupper.   

 Att påverka organisationen i riktningen att cirkelledarna enklare får tillgång 
till och kunskap om bra cirkelmaterial.  

 Att stärka arbetet med systematiska kvalitetsarbete i hela verksamheten. 
 

  
    6. Kvalitet i allt vi gör  

 
Studieförbundet Vuxenskolan mål är att vara det ledande studieförbundet i kvalitet. Vi är 
öppna med vår verksamhet, lyhörda för deltagare och samverkande parter, samt nyfikna på 
kollegor i andra studieförbund. I mötet med deltagaren och ledaren i fokus bygger vi ett 
kvalitetsarbete baserat på tillit och systematik. Systematik innebär att vi utgår ifrån 
förbundsgemensamma principer och arbetssätt, är konsekventa i vår administration och i 
vad vi erbjuder för verksamheten. Tillit innebär att vi styr verksamheten och utformar 
kvalitetsarbetet utifrån tillitsbaserade styrningsprinciper, samt utgår ifrån varje människas 
vilja till bildning, utveckling och att ärligt göra det bästa man kan i varje situation.   
Som avdelning är vi själva ansvariga för att utforma vårt systematiska kvalitetsarbete efter 
förbundets gemensamma principer respektive våra egna och verksamhetens förutsättningar. 
Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att följa upp hur deltagare, cirkelledare och 
samverkanspartners stimuleras och utvecklas i olika verksamhet inom Studieförbundet 
Vuxenskolan. Det är också viktigt hur de upplever oss och verksamheten.   
 
SV Skaraborg ambition 2022  

 Att ytterligare stärka arbetet med systematiskt kvalitetsarbete i hela 
verksamheten. 

 Att genom enkäter till alla deltagare och cirkelledare kontinuerligt följa upp 
och utvärdera verksamhet för att arbete med ständiga förbättringar.   

 Att genom utbildningsinsatser ge ledare i cirklar och föreningslivet verktyg att 
skapa studiecirklar och kulturprogram där deltagarna växer och utvecklas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 7. Tillgänglighet  
 
Vi arbetar med vår tillgänglighet såväl vad gäller våra fysiska lokaler, digital kommunikation 
som i bemötande och återkoppling.   
 
SV Skaraborg ambition 2022  

 Att fortsätta att utveckla våra lokaler så att de är tillgängliga och motsvarar 
deltagarnas behov.  

 Att fortsatt utveckla vår kommunikation så den blir tillgänglig på målgruppens 
villkor.  

 
    8. Uppdragsverksamhet och projekt  
 
SV Skaraborg fortsätter att stärka sin roll inom folkbildning och projekt. Avdelningen har 
också ambitionen att vara en aktör inom vuxenutbildning och uppdragsutbildning, då det 
finns anordnarkompetens i organisationen, samt undersöka förutsättningarna för att kunna 
validera kunskaper från den idéburna sektorn.  
 
Vår utgångspunkt för uppdrag och projekt är vårt idéprogram, folkbildningens idé och 
pedagogik. Uppdragen stärker vår roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en positiv 
utveckling för individ och samhälle. Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi 
med och bidrar till vår egen och samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är 
att de alltid tar sin utgångspunkt i vår vision, värdegrund och verksamhetsplan.  
 
SV Skaraborg ambition 2022 

 Att projekt och uppdrag är kopplade till denna verksamhetsplan. 
 Att projekt och uppdrag ska tillför ekonomiska och/eller kunskapsmässiga 

värden.  
 Att undersöka förutsättningarna att arbete fram ett valideringsverktyg för 

idéburen sektor. 
 
 

    9. Ekonomi och Analys  
          

Under de två senaste verksamhetsåren har Covid19-pandemien slagit hårt mot 
Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet. Många verksamheter/cirklar/aktiviteter har 
ställts in eller skjutits upp, vilket medfört ett ekonomiskt överskott i kombination med en 
verksamhetsskuld. Erhållna statsbidrag återinvesteras alltid i vårt folkbildningsuppdrag och i 
vår verksamhet. Avdelningens budgeterar därför med ett ekonomiskt underskott 2022.  
  
För att trygga SV:s verksamhet långsiktigt är det också av vikt att på olika sätt bredda 
intäktsbasen för verksamheten, i form av andra intäktskällor vid sidan av anslag från stat, 
regioner och kommuner. Vi behöver öka SV:s egenfinansiering genom t ex ökade 
deltagarintäkter och ökad projektfinansiering.   
Med den ”verksamhetsskuld” vi tar med oss in i 2022 planerar avdelningen att 
återstarta verksamheter som blivit uppskjutna/inställda på grund av Covid19:  
 
SV Skaraborg ambition 2022  

 Att noggrant följa samhällsutvecklingen och det politiska samtalet i syfte att 
värna de generella anslagen till en fri folkbildning och ett fritt kulturliv.  

  

  
  

  
 


