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Nu startar vi upp vår fysiska verksamhet igen, som under
pandemiåren fått stå tillbaka för att gemensamt begränsa smittspridningen. SV Stockholm har under pandemin ställt om stora
delar av vår verksamhet till digitala studiecirklar,
kulturarrangemang utomhus och stöd till föreningar för att kunna
genomföra digitala årsmöten och aktiviteter.

Här stärks demokratin
De lärdomar och det utvecklingsarbete
som pandemin inneburit för
avdelningen tar vi nu med oss nu in i
kommande verksamhetsår med målet att
återta verksamhet och utveckla ny verksamhet som ställer demokratin och bidrar
till stockholmares bildningsresa- inom
ramen för folkbildningen.
När många av oss hittar tillbaka till det
nya normala, med mer hem-jobb, en
blandning av digitala och fysiska möten
och sammanhang så finns det flera
grupper som blir särskilt viktigt att nå.
Det handlar om äldre, om personer med
funktionsnedsättning och personer med
litet eller obefintlig socialt umgänge. Här
måste vi lägga mycket tid och energi,
för att inte dessa grupper ska hamna vid
sidan om samhällsutvecklingen och det
demokratiska samtalet.
I vår verksamhet möts människor i utforskande samtal och utvecklande
diskussioner. Perspektiv breddas genom
arenor och möten där svåra 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.
Därför kommer vi kommande år göra en
särskild satsning med att nå och bygga
upp verksamhet för att stärka unga
vuxnas möjligheter till självinkludering,
samt öka ungas chanser till förflyttning
närmare arbetsmarknaden.
En demokrati är inte bara ett jämlikt
rättssystem, fria val och att makten utgår

från folket. 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.
Vårt bidrag i att stärka demokratin
valåret 2022 är att skapa olika aktiviteter
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En grupp som det bara är 30
år sedan de för första gången fick rösta.
Vi kommer folkbilda om att rösta, om de
olika valen i Sverige och om att säga sin
åsikt. Aktiviteterna är en del av studiecirkeln Mitt val som vi genomför under
våren 2022.
Så stärker vi den liberala
demokratin.
SV Stockholm
Styrelse och medarbetare
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Det här är Studieförbundet
Vuxenskolan

Värdegrund

Vision

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.

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 den mest
pådrivande lokala kraften för utveckling av
föreningsliv och kultur. Det bygger ett
demokratiskt och hållbart samhälle.

Ett studieförbund

En levande demokrati har sin början hos den
enskilda människan och i samspel med andra.
Genom alla möten som vi erbjuder bidrar vi till
att stärka och utveckla demokratin.
Vi har en utåtriktad verksamhet där människor
får möjlighet att ta in ny kunskap, föra samtala
med andra och att samt ingå i sammanhang. För
våra deltagare med olika funktionsnedsättningar
är studiecirkeln i många fall det enda forum där
en kan vara med för att påverka sin livssituation
och delta i samhällsutvecklingen.
Genom att tillhandahålla ett brett utbud av
studiecirklar till både allmänheten och föreningar
bidrar vi 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.

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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Mål och
verksamhet

Övergripande
verksamhetsmål

SV Stockholm mål 2022
•

•
•
•
•
•
•
•

Vi kommer sträva efter att komma tillbaka till
liknande verksamhetsnivå som vi var 2019.
För avdelningen innebär det att både skapa
ny verksamhet samt att återstarta verksamhet som inte har kunnat pågå pga
covid-19.
Vi kommer att utöka vår närvaro i särskilt
utsatta områden.
Folkbildande insatser och verksamhet som
ökar individers rätt till att vara en del av ett
samhälle är ett stort fokus för SV Stockholm.
Vi kommer stärka och utveckla vår verksamhet mot målgruppen funktionsvariationer.
Vi får igång och återtar verksamhet inom tex
den målgrupp som omfattas av LSS och hittar
lösningar för att få det att fungera.
Vi ökar också vårt engagemang för målgruppen socialt utsatta för att vara en aktör längs
med vägen som stöttar individen i samhället.
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Vi är drivande i att
möta föreningslivets
behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens
och 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.
För att matcha de nationella organisationernas
nästa steg behöver SV:s grundläggande
baserbjudande utvecklas. Vi paketerar om,
modulanpassar och samordnar såväl fysiska som
digitala utbildningar för funktionärer i olika
ämnes- och sakområden.

En nyckel för framgång i arbetet med organisationer och föreningar är att SV möter just
behovet av bildningsaktiviteter och ledarskap.
Det är det som är vår särskilda kompetens och
det är där vi ska göra skillnad.

SV Stockholm mål 2022
•

SV samarbetar med flera hundra lokala fria
föreningar och grupper. Många gånger är samarbetet baserat på gemensam verksamhet snarare än ett samarbetsavtal. Här är inte minst
cirkelledarens kompetens och lojalitet en
nyckelfaktor.

•

Vi ska också nå de föreningar och grupper som
annars inte ges förutsättningar att ta plats på
civilsamhällets och politikens spelplan. Det finns
synergieffekter och idémässiga värden av att
stärka och utveckla vår profil. Det innebär att vi
fortsatt ska söka nya organisationer och
föreningar för personer med funktionsnedsättningar och organisationer och föreningar tydligt
kopplade till den lokala utvecklingen och landsbygden.

•

•
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Vi märker av en generationsskiftning i flera föreningar och behovet av föreningsstöd i
form av styrelseutbildningar och organisation
för föreningar ökar. Vi planerar att möta den
efterfrågan.
Många föreningar och grupper söker lokaler
att vara i och vårt mål är att skapa knytpunkter i staden och skapa möjligheter för gemensamt lokalnyttjande där.
Vi märker en utökad efterfrågan efter stöd
med att söka projektmedel, stöd i att förstå
beslutprocesser och stöd i att tala/debattera
och det behovet vill vi möta.
Vi vill under 2022 se över vårt föreningserbjudande och satsar stort på att i samverkan
återuppbygga vår föreningsverksamhet.

Studieförbundet
Vuxenskolan
riktar våra 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.

når är att utveckla en målgruppsförståelse.
Demografin ser olika ut i olika delar av vårt land.
Det är därför upp till varje avdelning att, utifrån
sina lokala och regionala förutsättningar,
identifiera vilka människor som idag inte får del
av folkbildningsaktiviteter och vilka som skulle
behöva det och potentiellt kunna få det. Avgörande är att vi utmanar oss själva och ser till grupper
som folkbildningen idag inte når.

Ett första steg för att vara framgångsrik i förhållande till grupper som folkbildningen idag inte

SV Stockholm mål 2022
•
•
•
•

SV Youth – satsning på den unga målgruppen i utsatta områden.
Vi kommer dessutom göra en särskild satsning på unga i utsatta områden i hela regionen tillsammans med SV Stockholm län.
I samverkan med Stockholm stad utökar vi vårt engagemang för målgruppen personer som lever i
social utsatthet med satsningen ”På rätt kurs”.
Vårt samarbete med föreningar har kraftig minskats under pandemin. Under 2022 kommer vi att
ha ett särskilt fokus på att återuppbygga sådan verksamhet.
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”Folkbildning förnyar” lyder en
av rubrikerna i idéprogrammet
och så behöver vi också tänka
kring verksamhet och opinionsbildande arbete. Vi behöver vara
innovativa, utveckla och förnya.
Under 2022 och 2023 lägger vi
extra kraft på att stärka vår
profil kopplat till liberal demokrati och hållbarhet i hela
landet.
Vår syn på bildning utgår från
individens rättigheter och
skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för den
liberala demokratin. I vårt arbete utgår vi från varje människas
lika värde, vi ser varje människa
och vi verkar för varje
människas delaktighet. Så blir
till exempel SV:s integrationsverksamhet en viktig del av vårt
arbete för att stärka den liberala
demokratin. Vår tro på varje
människas förmåga är också
avgörande för vår omfattande verksamhet tillsammans med människor med
funktionsnedsättning. Här
utvecklar och digitaliserar vi
konceptet Mitt val för att stödja
målgruppen att använda sina
demokratiska rättigheter.
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.

Vår främsta uppgift ser vi i mål
12.8 som handlar om att senast
2030 säkerställa att människor
överallt har den information och
medvetenhet som behövs för en
hållbar utveckling och livsstilar
i harmoni med naturen. 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 hela landet, i alla
Sveriges 290 kommuner.
Genom vår verksamhet och vårt
opinionsbildande arbete bidrar
vi till att synliggöra och utveckla
såväl landsbygder som mindre
samhällen och större städer. På
så sätt utmanar vi också den
urbana normen och skapar en
förståelse för att olika delar av
vårt land är varandras förutsättningar.
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 ökade
deltagarintäkter, ökad projektfinansiering och utvecklade
arbetssätt för affärsutveckling.
Den breddade intäktsbasen ska
samtidigt bidra till att stärka den
ordinarie folkbildningsverksamheten.

SV Stockholm mål 2022
Vi kommer ha ett stort fokus på
att stärka demokratin genom att
genomföra satsningar som
sprider kunskap och valprocessen och individens rättigheter och möjligheter. Särskilt
fokus riktas till personer med
intellektuellt funktionshinder och
personer som är bosatta i områden med lågt valdeltagande.
Vi är aktiva tillsammans med
vårt förbund kring ”Mitt val” och
planerar också att genom avdelningens SV FunkisTV bidra kring
information och bildning som rör
demokratifrågor och valåret.
Sedan 2020 har SV Stockholm
gjort en medveten satsning
på att öka extern finansiering
genom projekt och uppdragsutbildningar.
• Inför 2022 ökar vi tempot
med följande insatser och
satsningar:
• Min karriär – treårigt projekt med stöd från Allmänna
arvsfonden med syfte till att
stärka unga vuxna i utsatta
områden att hitta en väg till
utbildning och yrken.
• Personalutbildningar riktade till personer som arbetar
med målgruppen personer
med funktionshinder. Tex.
TAKK (Tecken som alternativ
kommunikation) och Skriv på
lättläst.
• Vi har flera mindre projekt
där vi samverkar med andra och inför 2022 hoppas
vi kunna söka om ett eller
två större projekt från olika
projektbidragsgivare.
Under 2022 gör vi också en
särskild satsning för att utöka
vårt samarbete med våra grundorganisationer (i första hand
Centerpartiet och Liberalerna).
Syftet är att öka vårt samarbete
samt att kunna arbeta bredare
med opinionsbildning kring
demokrati, jämställdhet och
folkbildningens värde.
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Studieförbundet
Vuxenskolan
utvecklar och stärker
vår digitala folkbildningsverksamhet

Vi som studieförbund ska möta upp, ta vara på
möjligheterna och utveckla och stärka vår digitala folkbildningsverksamhet.
Den digitala folkbildningsverksamheten ersätter
inte utan kompletterar den fysiska. Båda delarna
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.
Den digitala utvecklingen utmanar samtidigt
våra administrativa gränser. Människor kan delta
i studieförbunds verksamhet platsoberoende.
Här behöver vi hitta former att verka som ett SV
gentemot deltagaren och samtidigt hitta fungerande arbetssätt internt. Vi behöver identifiera
lösningar och komma överens om hur vi, SV
gemensamt, bäst organiserar vår digitala verksamhet.

SV Stockholm mål 2022
•
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Vi kommer att satsa på att utveckla vårt
arbetssätt genom de digitala verktyg som nu
har blivit vardag för många. Vi kommer aktivt skapa hybridvarianter och tänker kombination av fysisk och digital närvaro.

Studieförbundet
Vuxenskolan
bedriver ett
resurseffektivt
arbete med hög
kvalitet vad
gäller ledning,
HR,
kommunikation,
ekonomi och
analys
Studieförbundet Vuxenskolanska präglas av gott ledarskap,
inkluderande organisationskultur
samt förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare med
engagemang och rätt 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. Det är här HRarbetet tar sitt avstamp.
Vi fortsätter att utveckla andan
av Ett SV där vi vill varandra väl
och samverkar där 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.
En viktig del av ledning och styrning under 2022-2023 blir det
strategiarbete som SV kommer
att bedriva inför
förbundsstämman 2023; ett
utmanande, nytänkande,
inkluderande och utåtblickande
strategiarbete för att identifiera
SV:s framtida uppdrag, identitet
och verksamhet.
Samtidigt behöver vi också ha
fokus på verksamheten här och
nu och ge den bästa
förutsättningar för att
bedrivas med hög kvalitet.
Nycklar i det arbetet är

samverkan med andra studieförbund, tydligare förplanering
av all verksamhet tillsammans
med den grupp som kommer att
genomföra verksamheten samt
tydligare regelverk och riktlinjer
för kostnadsersättningar.
SV:s kommunikationsarbete
utvecklas 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.
Ett resurseffektivt arbete med
hög kvalitet vad gäller ekonomi
och analys skapar förutsättningar för mer och bättre
verksamhet, både genom att
mer resurser kan läggas på
verksamhet och genom att de
resurser som läggs kan riktas
rätt. Sammantaget är å ena
sidan digitalisering och automatisering en nyckel till
framgång. Å andra sidan är
dialogen mellan människor,
själva folkbildningens kärna,
en annan nyckel till framgång
också när det gäller de insatser
som skapar förutsättningar för
en omfattande och framgångsrik
verksamhet över tid.

SV Stockholm mål 2022
•

•
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Efter det granskningar som har skett under 2021 samt införandet av nya rutiner
och regler för att skärpa kvalitetsarbetet
kring statsbidrag, regionbidrag och kommunbidrag har administrationen ökat.
Vi ser ett ökat behov av kvalificerad administrativ personal och kommer under
2022 att se över möjligheterna till att
anpassa organisationen efter det.

Ytterligare prioriteringar
Allmänmarknad

Uppdragsverksamhet och projekt

Verksamheten inom allmänmarknad kännetecknas främst av det som är den enskilda individens
behov och intressen av kunskap, kompetens och
utveckling som styr utbudet.

Vid sidan av folkbildningsuppdraget är vi
också en aktör inom övrig vuxenutbildning. 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 en tydlighet vad gäller
mål, metoder och hur de utvärderas.

SV Stockholm mål 2022
Vi utökar vårt utbud med digitala
föreläsningar och ökad spridning av dessa.
Vi utökar vårt utbud av fritidskurser som
riktar sig till personer med
funktionsnedsättning.
Vi utökar vårt utbud till seniorer.

SV Stockholm mål 2022
2022 startar vi tillsammans med Fryshuset ett
nytt projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet heter Min karriär och syftar till
att visa unga och unga vuxna i utsatta områden
på vägar fram till bildning, utbildning och karriärvägar.

Fria kulturgrupper
SV bedriver en omfattande folkbildningsverksamhet tillsammans med olika typer av
intressegrupper. Dessa karaktäriseras ofta av
deltagarnas gemensamma intresse av lärande
och att cirkelledaren inte arvoderas.

Vi har delaktiga och samverkanspart i flera
projekt med andra projektägare.
• Gott liv som äldre, FUB Västmanland
• Sällsynt mitt i livet, Riksförbundet för Sällsynta diagnoser
• Mitt val 2022, SV Förbundet (nationellt)

SV Stockholm mål 2022
Vårt samarbete med fria grupper och
föreningar har kraftig minskats under
pandemin. Under 2022 kommer vi att satsa
särskilt på att återuppbygga sådan
verksamhet.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och egen
satsning med Sthlm stad – ”På rätt kurs”
Utökning av uppdragsutbildningar
TAKK /Teckenkommunikation (planerad
utökning under 2022)
Lättläst, kurs i att skriva lättläst (planerad
utökning under 2022)
Läsombudsutbildning (planerad utökning
under 2022)
Fritidsverksamhet Funkis,på uppdrag
Meningsfull fritid/Stockholms stad
Kulturevenemang.
Kurs på uppdrag av Stadsmissionen:
Datorutbildning, Unga i jobb

Musikverksamhet
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.
SV Stockholm mål 2022
• Vi utökar vårt samarbete med andra aktörer
i främsta syfte att skapa flera rum/lokaler för
verksamhet inom musik och dans.
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Organisation
Kvalitet i allt vi gör
Studieförbundet Vuxenskolan mål är att vara det
ledande studieförbundet i kvalitet. Vi är öppna
med vår verksamhet, lyhörda mot våra deltagare och samverkande parter och nyfikna på
våra kollegor i andra studieförbund. Med 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 verksamheten. Tillit innebär att vi styr
verksamheten och utformar kvalitetsarbetet
utifrån tillitsbaserad 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
våra deltagare, cirkelledare och samverkanspartners stimuleras och utvecklas i vår verksamhet. Samt hur de upplever oss och verksamheten.

SV Stockholm mål 2022
•
•

Skicka digitala enkäter till alla deltagare och
cirkelledare vid genomför verksamhet.
Vi utökar träffar, utbildning och dialog med
våra cirkelledare kontinuerlig under året.

Tillgängliga lokaler
Vi arbetar med att alla våra egna lokaler ska vara
tillgängliga utifrån samhällets krav och för att alla
ska kunna delta i den verksamhet vi skapar.
SV Stockholm mål 2022
Lokalfrågan är en stor utmaning och under
2022 sker ett aktiv arbete för att säkerställa
de lokaler som vi har tillgång till idag, avveckla de som inte har full funktionalitet samt
tillsammans med andra parter hitta
långsiktiga lösningar. Arbetet för detta är
inlett under hösten 2021.
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God och säker arbetsmiljö

Miljö och hållbarhet

Vår ambition är att vara en bra arbetsplats. Alla
som arbetar hos oss ska känna sig trygga, säkra
och deras kompetens ska tas till vara på och utvecklas. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete
där vi tillsammans i samverkan undersöker risker,
genomför riskbedömningar, åtgärdar och följer
upp arbetet. Vi genomför också regelbundet en
medarbetarundersökning.
Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier
vilket vi visar genom att återkommande samtala
om hur vi vill att det ska vara i vårt studieförbund. Vi har bland annat tagit fram ett material
om trakasserier på grund av kön och sexuella
trakasserier som alla medarbetare fått.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling där
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden bildar en helhet. Som studieförbund är
det en av våra långsiktiga prioriteringar och något
som vi arbetar med tillsammans med de
föreningar och organisationer vi samarbetar med.
För oss är det därför viktigt att det vi gör på våra
kontor och i vår administration ska vara hållbart.
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Budget
Under de två senaste
verksamhetsåren har
Covid19-pandemien
slagit hårt mot avdelningens 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 verksamhetsidé.

Med den verksamhetsskuld vi tar med oss in i 2022 planerar avdelningen att genomföra följande verksamheter som blivit uppskjutna/
inställda på grund av Covid19:
•
•
•
•
•
•

Ökad satsning på att skapa attraktiva föreningserbjudande och
öka samarbetet med föreningar
Återta verksamhet som lagt ned pga Covid19.
Ökad satsning på samverkan med Sthlm stad kring ”På rätt
kurs”
Ökad satsning på personalutbildning inom TAKK och Skriva lättläst
Ökad satsning på samverkan med våra grundorganisationer
under valåret
Ökad satsning på unga och unga vuxna i utsatta områden.

Det medför att verksamhetskostnader kommer att överstiga intäkterna under 2022 och budgeten visar ett ekonomiskt underskott.
Budget 2022

Belopp anges i tusentalskronor (TKR)

Budgeterat verksamhetsresultat

-1120

Budgeterat verksamhetsresultat

-3724

(ej finansiella poster)

(inklusive avskrivningar och finansiella poster)
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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 2022-2023.
• Statens syften med folkbildningen (prop
2013/14:172).
• Behov och önskemål från deltagare, föreningar, samarbetspartners, kommunala
enheter och fristående grupper.
• Grundorganisationernas viljeinriktning.
• Nulägesanalys – strategiarbetet 2023.

Läs mer på Studieförbundet Vuxenskolan
https://www.sv.se/om-sv/
Läs mer på Folkbildningsrådet
https://www.folkbildningsradet.se
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Plats för nytänkande

SVstockholm
Box4322
10267 Stockholm
Organisationsnummer 802005-9641
www.sv.se
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