Styrelsens svar på motion från
Afasiföreningen
Afasiföreningen i Stockholms län har skickat in en motion om att papperslistor över
närvaron i studiecirklarna ska finnas kvar, att mål om att ta bort dem slopas samt att
SV Stockholm ska ta upp motionen centralt.
Under de senaste åren har det pågått en succesiv övergång från papperslistor till
elektroniska deltagarlistor. Att använda elektroniska listor har sina fördelar då det
bland annat minskar administrationen och underlättar kontroller, vilket kommande
år kommer bli allt viktigare med tanke på pågående diskussion om studieförbundens
verksamhet och det fusk som förekommit/förekommer.
SV Stockholm arbetar medvetet med att övergå till elektroniska deltagarlistor.
Samtidigt är vi medvetna om att alla i vår verksamhet inte har den kunskap eller de
verktyg som behövs för att kunna använda elektroniska listor i dagsläget. Precis som
afasiföreningen skriver i motionen så uppmuntrar vi personer med olika typer av
funktionsvariationer att bli cirkelledare. Därför ser vi det som en självklarhet att vi
underlättar och stöttar cirkelledare och samverkanspartners som har svårt att gå över
till elektroniska listor. Vi ställer gärna upp med utbildning och stöd med registrering
vid behov.
I takt med att elektroniska listor utvecklas är det viktigt att användarvänligheten hela
tiden är i fokus så att tröskeln minskar samt att du som användare lätt kan få stöd i
hur du ska göra i programmet. Användarvänligheten är något vi bevakar och
utvecklar och där användarnas erfarenheter är viktiga att ta med för den fortsatta
utvecklingen.
Frågan om papperslistor eller elektroniska listor är inte enbart en fråga för SV då Elistorna är ett gemensamt system för att studieförbund. Därtill har Studieförbunden i
samverkan sedan tidigare beslutat om att 100 procent av rapporteringen ska ske via
E-lista 2023. Under 2020 gjordes 58 procent av rapporteringen i SV med E-lista
vilket är mer än en fördubbling sedan 2018. Dessutom har vi goda skäl att tro att
elektroniska listor kommer att bli ett krav från folkbildningsrådet/staten inom en
snar framtid. I dagsläget utreds möjligheten att göra elektroniska listor obligatoriska
2023.
SV Stockholms styrelse föreslår utifrån ovanstående att årsstämman beslutar
Att
anse motionen besvarad
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