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Bildningsideal som utmanar
Genom att mötas och samtala med andra människor med andra erfarenheter kan våra vyer vidgas
och nya insikter skapas. Det utvecklar både människa och samhälle.
Människans möjligheter ska inte avgöras av hennes bakgrund, var hon bor eller i vilket
sammanhang hon rör sig. För oss är människans personliga utveckling grunden, som individ och
tillsammans med andra. Bildning ger människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga
ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad.
Vi vill se ett samhälle där bildning står i centrum, det är en förutsättning för att ett samhälle ska
utvecklas. Men det finns normer och värderingar som just nu försvårar för dialog och som
motverkar bildningsresor. Näthat, filterbubblor och alternativ fakta kan aldrig får vara den
rådande normen. Så när bildningens ställning utmanas och undergrävs kämpar Studieförbundet
Vuxenskolan med mod och integritet för människors rätt till bildning. Det är det ända sättet!
Här har det civila samhället med föreningar och fria kulturgrupper har en mycket viktig roll. Vi
måste använda föreningsformens frihet som grund, ifrågasätta normer för att därmed attrahera
nytt engagemang och deltagande. Folkbildningen är en levande idé som aldrig får stelna. Dess
potential att främja demokrati, positiv utveckling och hållbarhet för miljö och samhälle känner
inga gränser.
Framtidens folkbildning skapas av de människor som väljer att delta. Studieförbundet
Vuxenskolans strävan och drivkraft är att ständigt få fler att delta, engagera sig och öka sin lust
att bilda sig.
Studieförbundet Vuxenskolan är fria tankars hem, vi ger plats för nytänkande.
SV Stockholm
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 den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av
föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Ett studieförbund
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

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 vår vi till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån.
Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kul-turlivet
bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten.
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Mål och verksamhet
Långsiktiga prioriteringar
Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000 människor, i hela landet, möjlighet att
utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.
SV Stockholm mål 2020

Sv Stockholm inlett ett långsiktigt strategiarbete för att kunna uppnår både avdelningens
och förbundets mål. Som verktyg har vi använt oss av ett balanserat styrkort som innebär
att vi har satt övergripande mål genom fem perspektiv. Medarbetare, Innovation/utveckling,
Intern process, Kund samt Finans. Till de övergripande målen har vi satt strategier och kritiska
framgångsfaktorer på hur vi ska nå hela vägen fram. Det balanserade styrkortet är framtaget av
avdelningens styrelse och delmål samt aktiviteter är nedbrutet till enhets- och teamnivå.
Övergripande mål fram till 2022:
•

Medarbetare - Vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och ledare samt ha en
trivsam och utvecklande arbetsmiljö

•

Innovation/Utveckling - Vara öppen för omvärldens förändringar samt driva
framtidssäker utveckling

•

Intern process - En effektiv, kvalitetssäkrad och utvecklingsorienterad verksamhet

•

Kund/deltagare - Stärka våra positioner i befintlig och ny verksamhet

•

Finans - Ekonomiskt bärkraftig verksamhet med strävan mot en trygghetsmarginal om 35 procent för avdelningen som helhet

SV:s nationella strategiska plan har legat till grund för arbetet.

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

SV är, och ska utveckla uppgiften att vara, en drivande kraft i föreningars och lokalsamhällets
utveckling. Vi finns och verkar i hela landet, för hållbar lokal utveckling och stärkande av den
liberala demokratin.
Det är viktigt att SV svarar upp mot våra grundorganisationers behov och gemensamt satta
planer. För att möta grundorganisationernas behov av bildning, ledarskaps- och
organisationsutveckling behöver vi ytterligare utveckla dialogen på lokal, regional och nationell
nivå.
Förbundet Vi Unga är SVs självständiga barn- och ungdomsorganisation. SV vill stärka
samarbetet med Förbundet Vi Unga, i enlighet med den av förbundsstämman fastställda
5 (14)

SV Stockholm
Verksamhetsplan 2020

”Inriktning för samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga”. För att
vara relevanta och moderna så är det nödvändigt att SV lyckas nå, attrahera, engagera och
möjliggöra ledarskap för unga människor – som deltagare, cirkelledare, medarbetare och
förtroendevalda.
SV har ett särskilt ansvar för att genom öppenhet, transparens och dialog utveckla nya former för
föreningslivet. Det gör vi genom att vara lyhörda, aktivt söka nya samarbeten och vara öppna
också för föreningsutveckling utanför den traditionella boxen. Genom detta ökar vår styrka som
lokal kraft.
SV Stockholm mål 2020

•

Inom styrelsearbetet har vi startat en arbetsgrupp som fokuserar på ökad samverkan
mellan avdelningen och grundorganisationerna.

•

Förbundet Vi Unga har sedan våren 2019 haft två medarbetare på plats på avdelningen. Vi
planerar att hitta mer gemensam verksamhet som kan starta under 2020 samt att söka
gemensamma projektmedel.

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

En viktig del i integrationsarbete är att via folkbildningen ge människor med olika bakgrund
möjlighet att mötas i vardagen. SVs 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 kring t.ex. etnicitet, kultur och religion som kan försvåra för en mångfald
av människor att delta i vår verksamhet.
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.
En annan viktig målgrupp som vi behöver arbeta mer för att nå är personer som drabbas av
psykisk ohälsa och ensamhet. För många kan detta begränsa möjligheten att delta i
folkbildningen.
SV Stockholm mål 2020

•

Avdelningen har satt stort fokus på att nå utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Vi erbjuder egna cirklar i svenska- och samhällsundervisning.
Verksamheten ökade under 2019 och vi planerar att öka ytterligare under 2020.
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•

•

•
•

Vi har inlett en dialog med Alma Folkhögskola för att se över ett närmare samarbete där
våra verksamheten kan komplettera varandra. Vi bedömer att det samarbetet kan leda till
att vi gan öka verksamheten inom den särskilda satsningen ”Vardagssvenska”.
Avdelningen har inlett ett samarbete med Stockholm stads socialtjänst och har
projektanställt en person som startar och håller i cirklar med personer som har tidigare
missbrukarproblem och som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och kontakter i
samhället.
TAKK – Teckenkommunikation har fått ett stort uppsving och vi kommer under 2020
utbilda fler TAKK-pedagoger för att kunna utöka den verksamheten.
Under 2020 satsar vi extra resurser på kamratcirklar i fria grupper. Som huvudsakligen
består av personer med psykisk ohälsa. Stöd och utbildning för cirkelledarna. Mål,
bibehålla och utveckla.

3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet, innovation
och förnyelse
I Studieförbundet Vuxenskolans vision ingår att vi tillsammans med andra vill bidra till att bygga
en värld som präglas av hållbar utveckling, där ekonomiska, sociala och miljömässiga
förhållanden bildar en helhet. I vardagliga kontakter möter och hanterar vi hållbarhetsbegreppets
tre dimensioner. Hållbarhet handlar i grunden om att bygga ett samhälle som blir demokratiskt
starkare och ger alla människor möjlighet att få sina grundläggande mänskliga behov uppfyllda.
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. Flexibilitet, nyfikenhet, närvaro, våghalsighet och att
vara snabbfotad är avgörande faktorer för en organisation som vill fortsätta att vara
framgångsrik.

Ansvaret för driva innovations- och förnyelsearbetet är ett gemensamt åtagande i enlighet med
gemensamt fattat beslut vid förbundsstämman 2017. Det är i folkbildningen och i första hand i
den lokala verksamheten som förnyelse och innovationer för en mer hållbar utveckling blir
verklighet.
Framgångsrika organisationer avsätter 10-15 procent av sina resurser för riktade insatser att
tänka nytt och utveckla nya former för att driva verksamheten. Den största risken tar man när
man inte tar en risk!
SV Stockholm mål 2020

•

Starta verksamhet som leds av personer med funktionsvariationer.

•

Avdelningen arbetar med projektet Dansvariation som innebär att genom coaching och
utbildning skapa förutsättningar för att personer med egna funktionsvariationer ska
kunna undervisa i dans.

•

Styrelsen har godkänt en projektsatsning som innebär att vi från januari 2020 inrättar en
ny heltidstjänst med fokus på projekt och uppdrag. Målet är att vi ska få kraft och mod att
våga prova nya idéer som kan leda till ny verksamhet eller förstärka befintlig verksamhet
och kommer att ske i samarbete med SV Stockholm län. Målet är även att den nya
satsningen ska vara självfinansierad inom 2-3 år.
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4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och fortsätter utveckla möjligheterna för digital folkbildning
Snabba samhällsförändringar och utvecklingen av det digitala samhället förändrar sättet på vilket
vi människor inhämtar bildning, kunskap och kommunicerar med varandra. Detta ställer i sin tur
nya och ständigt förändrade krav på en folkbildarorganisation som vill ligga i framkant att
proaktivt anpassa arbetssätt, mötesformer och kommunikation till förändringar i omvärlden.
För SV är digitaliseringen ett utryck för att vi vill vara relevanta för fler i dag och imorgon och blir
därmed också en kraft i vårt demokratiarbete parallellt med vår övriga verksamhet.
Smart och effektiv administration är en förutsättning för att kunna ägna tid åt pedagogik och
utveckling. Rapportering genom e-listor ska utgöra standard i SV.
SV Stockholm mål 2020

•

Vi förstärker vår närvaro i sociala medier och ändrar fokus för vår externa kommunikation.

•

Avdelningen har hög uppfyllandegrad när det gäller rapportering genom e-listor och
tillgänglig teknik i våra befintliga lokaler som bl a skulle kunna underlätta för medverkan på
distans. Under 2020 satsar vi på att höja kompetensen för medarbetare och cirkelledare för
att i högre grad nyttja detta. Fyra ”superusers” kommer att utbildas för att leda det interna
arbetet.

•

Under hösten 2019 har vi haft kompetensutveckling inom SV förbundets pedagogiska
plattform Learnify med målet att vi under 2020 har flera moment inom våra cirklar i detta
verktyg.

5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap, inkluderande
organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare med
engagemang och rätt kompetens
Förbundsstyrelsen har i bred samverkan med hela organisation arbetat fram fem ledord - lärande,
engagemang, lokal närvaro, medvetenhet och framtidstro - som bildar grund för en inkluderande
organisationskultur.

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.
Cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är ovärderligt för SV som en
lärande organisation. Ansvaret för att ta vara på och utveckla den resurs – och många gånger det
ideella arbete – som cirkelledare utgör, åligger hela organisationen. SV måste jobba aktivt för en
ökad mångfald av människor som ledare inom folkbildningen. Alla cirkelledare ska genomgå
cirkelledarutbildning.
SV har en helhetssyn på ledarskap med en lärande ambition i synen på allt vårt ledarskap. Vi vill
skapa delaktighet bland medarbetare och utveckla ett medarbetarskap där medarbetare är aktiva,
självständiga och delaktiga. Ledarskapet i SV innebär att balansera chefs- och ledarrollen.
Rollerna är beroende av varandra.
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SV Stockholm mål 2020

•

Under 2020 kommer vi att ha flera fördjupade cirkelledarutbildningar med olika fokus för
våra cirkelledare.

•

Vi planerar regelbundna sociala event för våra cirkelledare med fokus på inspiration och
mötesplats.

•

Avdelningen fortsätter under 2020 att etablera det nya arbetssättet med balanserat styrkort
för att tydliggöra mål och resultat. Modellen innebär att medarbetare har stor möjlighet att
vara med och påverka helheten genom att övergripande mål bryts ned till enheten och team.

•

Avdelningen har infört regelbundna kompetensutvecklingspass som utgår från
medarbetarnas behov.

•

Olika fokusgrupper skapas och fördjupas under 2020. Bl a ett rådgivande IT-råd.

6. Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen för att säkra en
kvalitativt god verksamhet över tid
För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten krävs ett kontinuerligt nytänkande i hela
organisationen för att klara vår framtida finansiering i förhållande till de folkbildningsambitioner
vi ställer upp. Kombinationen ökad kostnadseffektivitet, samarbete med andra som delar
folkbildningens grundläggande värden samt att bedriva ett opinionsbildande arbete för att få de
offentliga anslagsgivarna att inse den betydelse som folkbildningen har för att möta samhällets
framtida utmaningar måste prioriteras. En ekonomi i balans är en grund för att oberoende kunna
utveckla verksamheten.
SV Stockholm mål 2020

•

Styrelsens största projektsatsning är att inrätta en heltidstjänst med fokus på projekt- och
uppdrag. Förutom möjligheterna för avdelningen att satsa på innovation så kan
uppdragsdelen möjliggöra en breddad intäktsbas. Avdelningen kommer att sträva efter att
vinna uppdrag inom områden där vi har stark kompetens.

•

Avdelningen ser också över lokalnyttjande och samverkan med externa aktörer för att få en
sådan effektiv användning av verksamhetslokaler som möjligt.

Ytterligare prioriteringar
Allmänmarknad
Verksamheten inom allmänmarknad kännetecknas främst av det som är den enskilda individens
behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr utbudet. Vi erbjuder ett brett
och aktuellt verksamhetsutbud med gemensam profil. Särskilt viktigt är också allmänmarknaden
för att nå vårt övergripande verksamhetsmål 2025.
SV Stockholm mål 2020

•

Styrelsen har inför 2020 godkänt en satsning som innebär att vi försöker att växa inom
verksamhetsområdet allmänmarknad. En 50 procent tjänst inrättas från hösten 2019 och
fram till 20201231.
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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 i studio och stå på scen. Genom våra workshops och
utbildningar kan alla utveckla sitt musikintresse.
SV Stockholm mål 2020

•

Utveckla vår befintliga musikverksamhet i Kista, Bredäng och Tensta som riktar sig mest till
ungdomar i området

•

Starta musikverksamhet i Högdalen

•

Fortsätta öka vår deltagande i allmänna arrangemang

•

Fortsätta arbetet för ett SV musik/kulturhus

•

Hitta nya replokaler i olika områden

•

Starta musikverksamhet med personerna med funktionsvariation i Tensta

Uppdragsverksamhet och projekt
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 2020
•

Styrelsen har inför 2020 godkänt en flerårig satsning som innebär att vi rekryterar en person
på heltid för att bygga upp en projekt- och uppdragsdel inom vår avdelning. Projekten ska i
första hand möjliggöra innovation och utveckling för verksamheten och uppdragen ger oss
möjlighet att öka den externa finansieringen.
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Organisation
Kvalitet i allt vi gör
Vi ska ha kvalitet i alla delar av verksamheten. Vi arbetar utifrån gemensamma principer som
gäller för alla i Studieförbundet Vuxenskolan. Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att ta reda på
hur våra deltagare, cirkelledare och de vi samarbetar med uppfattar oss och vårt arbete. Detta är
viktig information i vårt arbete med ständiga förbättringar och att lära i vardagen. Gemensamt för
organisationen är också att arbeta med risk- och konsekvensanalys.
SV Stockholm mål 2020

•

Under 2020 ska vi ta fram ett bra verktyg för att följa upp vad våra deltagare tycker.

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 erbjuder.
SV Stockholm mål 2020
•

Våra lokaler på Tjärhovsgatan och Heleneborgsgatan är relativt tillgängliga även om det inte
är helt optimala. Under 2020 ska vi se över vilka förbättringar vi kan göra på egen hand så
som tex. trösklar och ljudslingor.

•

Sedan hösten 2019 hyr vi in oss i nya verksamhetslokaler för estetisk verksamhet. Lokalerna
är mycket tillgängliga. Vi fortsätter med det under 2020.

•

Vi kommer under 2020 fortsätta att söka fler verksamhetslokaler. Ett ökat samarbete med
Alma Folkhögskola leder troligtvis till att vi även hyr in oss i ändamålsenliga lokaler i
Liljeholmen.

Bra arbetsmiljö
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. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi tillsammans
med medarbetarna undersöker risker, genomför riskanalyser, 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.
SV Stockholm mål 2020
•

Under 2020 fortsätter vi på den interna mötes och arbetsstruktur som har införts under 2019.
Vi kommer under 2020 göra en uppdatering av det systematiska kvalitetsarbetet och se över
samtliga policys samt göra ett fördjupande arbete kring organisatorisk- och social arbetsmiljö.
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Kända och nyskapande
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 till SV. 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 Stockholm mål 2020

•

Avdelningen arbetar fram en ny kommunikationsplan som ska sjösättas under 2020.

•

Under 2020 planerar vi att styra om en del av våra marknadsföringsresurser till sociala
medier istället för tryckt material för att öka kännedomen om SV Stockholm.

•

Avdelningen representera av olika medarbetar i flera sammanhang där vi har möjlighet att
lyfta folkbildningens möjligheter i allmänhet och SV:s verksamhet i synnerhet.

Miljö och hållbarhet
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.
SV Stockholm mål 2020

Avdelningens tjänstemäns kontor är placerat i ljusa lokaler där system för återvinning finns vid
varje skrivbord och i köket. Vi åker kommunalt när vi ska träffa våra cirkelledare, deltagare eller
kunder. Det viktigaste insatsen är dock den sociala hållbarheten som vår verksamhet står för. En
verksamhet som är till för alla och som bidrar till bildning och gemenskap.
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Budget (preliminär)
Belopp anges i tusentalskronor (TKR)

Budget 2020

Budgeterat verksamhetshetsresultat (ej finansiella poster)

-2 130 465

Budgeterat verksamhetsresultat (inklusive avskrivningar

-4 597 165

och finansiella poster)

Balanserat styrkort 2019-2022
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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).

•

Behov och önskemål från deltagare, föreningar, samarbetspartners, kommunala enheter och
fristående grupper.

•

Grundorganisationernas viljeinriktning.
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