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Bildningsideal som
utmanar
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.

särskilda granskningen genomfördes av SVs
förbundskansli. Denna granskning pågick
under första halvan av 2018 och resulterade
i att stora delar av verksamheten inom integrationsområdet fått strykas för åren 2015,
2016 och 2017 då den inte redovisats enligt
Folkbildningsrådets regler.

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.

I samband med granskningen upptäcktes
även en del andra oklarheter som gjorde
att styrelsen anlitade en enhet inom KPMG.
Utifrån den rapport som KPMG tog fram har
styrelsen och avdelningen under hösten vidtagit ett antal åtgärder för att kvalitetssäkra
verksamheten och säkerställa rutiner och arbetssätt som gör det lätt att göra rätt. Vidare
har styrelsen påbörjat ett målstyrningsarbete. Syftet är att förbättra interna processer
utifrån uppsatta mål för att trygga och utveckla befintlig verksamhet samt bygga upp
ny verksamhet som blir varaktig och når fler
stockholmare.

För Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
(SV Stockholm) har verksamhetsåret 2018
framförallt präglats av två stora händelser.
Under 2016-2017 genomförde avdelningen en
omfattande genomlysning av verksamhet och
organisation i syfte att nå en verksamhetsbudget i balans 2019. Som en följd av genomlysningen och av styrelsen uppsatta mål har
avdelningens omorganiserats. Sedan 1 maj
2018 har avdelningen en ny organisation som
bland annat innebär att fyra enheter blivit två
och att delar av verksamhetsorganiseringen
förändrats. I samband med omorganiseringen
har det även skett en del personalförändringar. Bland annat har ny avdelningschef rekryterats under året.
Den andra stora händelsen är kopplad till en
av avdelningens tidigare enheter. I slutet av
2017 valde avdelningen på egen begäran en
särskild granskning av verksamheten. Den

Verksamhetsgranskningen och dess konsekvenser har påverkat avdelningen mycket under 2018 och dess ekonomiska konsekvenser
kommer vara märkbara under de närmsta
åren vilket ställer krav på ett fortsatt medvetet och systematiskt utvecklingsarbete.
Under 2018 har även SV Stockholms egna
lokaler på Heleneborgsgatan 7 renoverats till
modern standard.
Avdelningsstyrelse med personal
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Till grund för verksamhetsberättelsen finns följande:
• SVs Stadgar
• SVs Idéprogram, värdegrund
och vision
• SVs Övergripande mål och långsitiga prioriteringar i den strategiska planen
• Statens syften
• Kvalitetsredovisning
• Behov och önskemål från del-

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
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tagare lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala
enheter och fristående grupper
• Grundorganisationernas viljeinriktning
• Resultatavstämningar och
mätningar för avdelningen under
2018

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.

Övergripande
verksamhetsmål till 2025
SVs övergripande mål är en
strävan för att göra folkbildningen mer tillgänglig och att nå fler
människor som får möjlighet att
utvecklas som människor. SVs
värdegrund utgår från individens
rättigheter och skyldigheter att
som aktiv medborgare ta ansvar

för en samhällsutveckling som
stärker den liberala demokratin.
Avdelningens resultat
• Avdelningen genomförde under
2018, 152 748 studietimmar och 9
425 antal unika deltagare.

242 000

Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst

människor med folkbildningsaktiviteter.
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Långsiktiga prioriteringar
SV ska fortsätta att vara en bred
folkbildningsorganisation med
ett brett uppdrag. Verksamheten
styrs och tar sin utgångspunkt
i det lokala engagemanget och
deltagarens behov eller önskemål
av bildning. Verksamheten utgår
från vår gemensamma ändamålsparagraf.
Utifrån utmaningarna har vi identifierat nedanstående prioriteringar och här följer en redovisning av
vad som har skett under 2018.
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. Två viktiga partners
är vår ungdomsorganisation Vi
Unga och SPF Seniorerna. Våra
grund-, medlems- och samverkande organisationer är naturliga
samarbetspartners men vi i SV
ska också vara lyhörda och öppna
för nya samarbeten som stärker
vår profil, vision och våra mål.
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Våra grund-, medlems- och
samverkande organisationer
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Flera föreningsutbildningar och
arrangemang har genomförts under året. Utbildningar som
till exempel fokuserat på rollen
som styrelseledamot, pedagogik
och ledarroll samt om den ideella
föreningen och ekonomi. Föreningsutbildningarna har varit av
bra kvalitet och intresset har varit
stort från deltagarna.
Politikerveckan i Järva (i samverkan med Stockholms läns
bildningsförbund), Frukostsamtal i samverkan med SVs förbundskansli på temat demokrati,
är exempel på bildningsaktiviteter
under året för föreningar och
lokala samhällets utveckling.
Av Stockholms 24 SPF Seniorers
föreningar har 19 stycken valt att
samarbeta med SV Stockholm

gällande studiecirklar och kulturarrangemang. Samtliga studieombud och funktionärer inbjuds
regelbundet till ombudsträffar.
Afasiföreningen i Stockholms län
är en av SV Stockholms medlemsorganisationer. Sedan många
år får föreningen ett särskilt
landstingsbidrag för att tillsammans med SV Stockholm möjliggöra studiecirkelverksamhet
för målgruppen. Under 2018 tog
föreningen, med hjälp av landstingsbidraget över en större del
av administrationen av kursverksamheten. Projektet ska utvärderas 2019.
Vi har i samarbete med Biodlarna
genomfört arrangemang och cirklar som mött ett stort intresse.

Vi når människor
På Kompasshuset, en mötesplats för unga ensamkommande,
arrangerades cirklar i vardagssvenska.
Under 2018 samarbetade SV
Stockholm med ett 20-tal mångkulturella föreningar som arrangerat studiecirklar i allt från
filosofi, musik för spansktalande
seniorer, datakunskap, filmkunskap och historia.
Det finns många utmaningar och
därför startades under 2018 ett
förändringsarbete där SV Stockholm:
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• Stöttar de föreningar som behöver råd och hjälp vid ett generationsskifte som säkrar överlevnaden
• Söker upp nya föreningar som
vänder sig till unga i ytterstadsområden
• Söker upp föreningar som består
av mångkulturella grupper som vi
tidigare inte samarbetat med
• Arbetar för att öka den digitala
närvarorapporteringen och stötta
föreningarna med digital kompetensutveckling

5 viktiga verksamheter för nyanlända under 2016

Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration,
inkludering och etablering
SVs integrationsperspektiv innebär att vi arbetar aktivt för att
människor med olika bakgrund
ska mötas i verksamheten. Integrationsperspektivet är ett långsiktigt arbete som ska genomsyra
all verksamhet. SVs verksamhet
ska bidra både till individens egna
utveckling och till etablering i
föreningsliv och samhälle.
Studieförbundet Vuxenskolan ökar verksamhet för
människor som idag har
begränsade möjligheter att
delta i folkbildningen
SVs verksamhet riktar sig brett
och utgår från var och ens intresse
och behov. Den som deltar i SVs
folkbildningsverksamhet gör det
oavsett bakgrund. En mångfald
av deltagare är en tillgång och
stärker folkbildningens grunder.
Detta förutsätter ett integrerat arbetssätt. SV arbetar medvetet med
normer och värderingar i samhället kring till exempel etnicitet,
kultur och religion för att skapa

möjligheter för alla att delta.
SV Stockholm genomförde en
lyckad föräldrasatsning som
startades i september och nådde
utrikesfödda deltagare. I programmet deltog sju föreningar.
Två cirkelledare har gått föräldraledarutbildning hos Stockholms
stads utbildningsprogram Kometprogrammet.
Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för människor med
funktionsnedsättning, för
ökat inflytande över det
egna livet och samhället i
stort
SV Stockholms verksamhet för
personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om
alla människors lika värde och
rätt till full delaktighet i samhället
och FNs konvention om “Mänskliga Rättigheter för personer
med funktionsnedsättning”. SV
ska möjliggöra för målgruppen
att utifrån de egna individuella
förutsättningarna vara med och
påverka sin vardag, samhället i
stort och SVs verksamhet.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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SV Stockholm genomför en omfattande verksamhet i samarbete
med socialpsykiatrin, intresseföreningar och i samverkan med
olika aktörer inom LSS.
Detta samarbete leder till att nytt
material utvecklas och nya grupper och kurser startas.
Det som varit särskilt betydande
under 2018 är till exempel studiematerialet ”Din egen makt” i
samarbete med NSPH och materialet ”Hälsospåret” - studiecirklar
i friskvård och matlagning för
personer med psykisk ohälsa.
I samverkan med olika aktörer
och föreningar har studiecirklar
genomförts.
SV Stockholm samverkar med
många träffpunkter och aktivitetshus i staden. Till exempel på Nya
Verkstan i Norrmalms stadsdel
är intresset så stort att brist på
lokaler gör att behovet inte helt
kan tillgodoses. Även på sommaren är det flera aktivitetshus
som genomför studiecirklar i SV
Stockholms regi.
En ytterligare linje i verksamheten är anhörigcirklar med olika
fokus beroende på närstående,
i samverkan med stadens anhörigkonsulenter. Nytt för 2018 är
mor- och farföräldrar- samt pappagrupp mot barn med NPF som
har genomförts tillsammans med
Föreningen Attention.
Om en person omfattas av LSS
har man möjlighet att delta i
daglig verksamhet. För denna målgrupp finns SV med och
skapar mervärde i den dagliga
sysselsättningen. Förutom mycket verksamhet inom de estetiska
ämnena och demokratigrupper;

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

”verkstadsklubbar”, kan särskilt
nämnas:
• Samarbete med HägerstenLiljeholmens stadsdelsförvaltning
inleddes där vi ska genomföra
Delaktighetscirklar på stadsdelens
grupp/service-bostäder.
• Med Svenskt Demenscentrums
arvfondsprojekt ”Åldern har sin
rätt” inleddes ett samarbete och
en pilotstudiecirkel genomfördes
som kommer att följas av flera.
Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen
och utvecklar 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. I ett samhälle med
snabb utveckling blir det livslånga
lärandet allt viktigare. För att fortsätta vara ett studieförbund som
är tillgängligt och intressant för
våra målgrupper och vår samtid
ställs nya och ökade krav på att
SV utvecklar pedagogiska verktyg
och verksamhetsformer och verksamhetsformer.
Detta har vi gjort under
2018:
• Ökat den digitala rapporteringen
av studiecirklar och arrangemang
genom så kallade ”e-listor”.
• Avdelningen har startat ett
IT-råd för att höja den digitala
kompetensen på avdelningen för
att kunna leda den digitala utvecklingen i verksamheten.

Våra grundorganisationer
Studieförbundet Vuxenskolan svarar upp mot grundorganisationernas behov och
gemensamt satta planer
Grundorganisationernas vilja
utgår från fyra områden; Folkbildning - Inom området folkbildning utvecklas löpnade material,
insatser och kampanjer för att
möta medlemmarnas behov så väl
centralt som lokalt. Föreningsutveckling – där vi gemensamt
tar fram utbildningsplaner och
stärker organisationen och de
som är valda att driva den framåt.
Opinionsbildning - SV Arena den
enskilt största insatsen.
Kontakt – SV tar ansvar för och
bjuder in till dialog. SV skapar en
plan för samarbetet som följs upp
och utvärderas.
Inför varje år planerar SV Stockholm tillsammans med LRF
Stockholmsavdelning, Centerpar-

tiet Stockholms stad och Liberalerna Stockholms län kommande
år.
Både med LRF Stockholm och
LRF Mälardalen genomfördes under året arrangemang. Ett särskilt
framgångsrikt arrangemang var
Skogskväll i stan med inriktning
på skogens kretslopp och långsiktighet. Förutom en publik av
intresserad allmänhet deltog även
flera skogsägare. Ett folkbildande
och konsumentinriktat arrangemang!
Här har SV och LRF lokalt, hittat
ett sätt att få fler intresserade av
de gröna näringarna. Tema skog
fortsätter till våren 2019.
2018 var valår och ett flertal
arrangemang och seminarier
har genomförts i samarbete med
Liberalerna och Centerpartiet
(Söndagscentern och Centerpartiet Brännkyrka).

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

9

Plats för nytänkande

Våra cirkelledare
Studieförbundet Vuxenskolan stärker cirkelledarnas
kompetens, engagemang och
lojalitet för att kunna utveckla fler goda möten
SV är en lärande organisation
och cirkelledarnas engagemang,
kompetens och pedagogiska
ledarskap är grunden för utvecklingen av verksamheten. Ansvaret
för att ta vara på och utveckla den
resurs som, många gånger det
ideella arbete som cirkelledare
utgör, åligger hela organisationen.
SV behöver gemensamt jobba
aktivt för att en ökad mångfald
av människor ska stimuleras att
verka som ledare inom folkbildningen.

10

Det finns en lång tradition av att
erbjuda arvoderade och anställda
cirkelledare olika former av regelbunden kompetensutveckling och
utbildning i form av seminarier,
samtalsträffar och mer informella
kollegiemöten. Under 2018 satsades särskilt på att utöka dessa
satsningar till att även omfatta

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

fler volontärer i olika sammanhang.
Sedan flera år inleds arbetsåret
med en gemensam start dit samtliga ledare inbjuds, såväl volontärer som arvoderade/anställda
ledare. Här erbjuds korta seminarier kring aktuella dilemman
som till exempel bemötande och
konflikthantering. Under 2018
fokuserades det mer än tidigare
på demokrati och på bland annat
föreläsningen “Vi måste prata”
som tog upp frågor kring populism och demokrati. Samtalet leddes av Bengt Westerberg och var
en programpunkt på den årliga
upptakten.
2018 genomfördes grundläggande
cirkelledarutbildningar på kvällstid samt en heldagsutbildning på
en lördag under hösten i samarbete med SV Stockholms län.
I syfte att hitta nya modeller för
att rekrytera nya cirkelledare arrangerade vi en rekryteringsträff
som blev välbesökt.
Med en ständigt växande och
växlande verksamhet behövs nya
cirkelledare.
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Vår avdelning
Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott
ledarskap, inkluderande
organisationskultur samt
förtroendevalda och anställda med engagemang och rätt
kompetens
Studieförbundet Vuxenskolan
är en lärande organisation. Den
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.
Ledarskap i SV ger förutsättning
för lärande.
• Flera verksamhetsutvecklare har
deltagit i förbundet och Länsbildningsförbundets etikdagar.
• En verksamhetsutvecklare har
gått förbundets processledarutbildning.
• Flera medarbetare har deltagit i
förbundets introduktionsutbildning ”Ny i SV”.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Livslångt lärande
Allmänmarknad - Öppna kurser
Allmänmarknaden är den benämning som SV Stockholm använder
för att definiera de publika studiecirklar/kurser som framförallt är
tillgängliga i kursprogram och på
webben. På många sätt det fönster
som visar studieförbundet utåt
mot allmänheten.
Inom Allmänmarknad är det den
enskilda individens behov och
intresse av ny kunskap och utveckling som styr verksamhetsutbudet. SV Stockholm erbjuder ett
brett och aktuellt utbud.
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Detta har vi gjort under
2018:
Hantverkskurser är ett av SV
Stockholms stora områden inom
Allmänmarknad. Många av våra
hantverkskurser har varit fullbelagda. Detta beror bland annat på
kursernas höga hantverksmässiga
och konstnärliga kvalitet, med
erfarna ledare och fina ateljéer
som förstärker exklusiviteten för
deltagaren.
Några av kurserna under året:
Blyinfattat glas, Keramik, Knyppling, Läderhantverk, Målning, Silversmide, Slöjd Sthlm, Vävning.
Andra starka ämnen är Släktforskning och Skrivarkurser som
även 2018 fångade många deltagares intresse, trots betydande
konkurrens från andra aktörer.
När det gäller Språkkurser 2018
så är kurserna i italienska, 19
stycken dag- och kvällskurser,
värda att framhållas.
TAKK, Tecken som Alternativ

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

och Kompletterande Kommunikation är ett ämne där SV Sthlm
hållit kurser under många år och
fortfarande har stor verksamhet.
Kurserna vänder sig till närstående och personal i förskola/skola,
på daglig verksamhet och i gruppbostad som arbetar med språkutveckling.
Kulturprogrammen är omtyckta
inslag inom Allmänmarknad. Men
det går åt mycket personal och
overhead-kostnaden blir hög. För
att kunna fortsätta med ”Kondisvandringarna”, som varit en
populär verksamhet i drygt tio år,
planerades därför under 2018 för
en förändring. Konceptet behålls
men overhead-kostnaden ska
minskas.
Några kulturprogram under
2018:
• Vandringar. ”Kondisvandringar”, guidade turer runt om i
Stockholms stad.
• Visningar. Besök på kulturellt
spännande platser (till exempel
Olle Olssons Hagalund).
• Föreläsningar på biografen
Victoria och i SVs lokal på Tjärhovsgatan, om bland annat konst
och resmål.
• Författarsamtal i SVs lokal på
Tjärhovsgatan.
SV Stockholm bedriver en
omfattande folkbildningsverksamhet tillsammans
med olika intressegrupper

Detta har vi gjort under
2018:
SV Stockholms samarbete med
Husby Gård och verksamhetsansvariga Kerstin ”Piglet” Wikström
har pågått under många år. Wikström fick 2018 års Stockholms
stads folkbildningsstipendium.
Ur motiveringen: ”Hennes välkända profil och mycket vänliga
framtoning har fått många att
söka sig till Husby Gård. Arbetet
har under åren kommit att handla
mer och mer om att visa hur konst
och hantverk kan vara ett verktyg
för integration.”
Under 2018 har SV Stockholm
haft studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet på Husby

Gård i måleri, keramik, grafik,
silversmide och stickning. Det är
en ur samhällelig synpunkt viktig
verksamhet som SV ska fortsätta
med.
Annan verksamhet under året:
Sergelpaletten. Studiecirklar i
Måleri med konstnärskollektivet
Sergelpaletten i Hägersten. Opera
Light. Studiecirklar i Sång, Dans,
Musikarr, Kostym, Manus. Gruppens specialämne är operett och
man uppträder på scener runt om
i Stockholm. (Swea art och Vedic
art. Två kamratgrupper som tillsammans under 2018 haft studiecirklar i SV Stockholms lokal på
Östgötagatan, Södermalm.)

13

SVs musikverksamhet
Musiken är det största enskilda
ämnesområdet inom SV. Tusentals människor får genom studiecirklarna tillgång till replokal,
möjlighet att spela in i studio och
stå på scen. Genom workshops
och kurser kan alla utveckla sig
vidare i sitt musikintresse.
Hos SV Stockholm har antalet
studiecirklar blivit fler och verksamheten utökats under 2018. Nu
finns det tre musikstudior med
mycket verksamhet där SV är en
samverkanspart/står för huvudparten av driften. Dessa tre ligger
i Kista, Tensta och Bredäng.
Detta har vi gjort under
2018:
• Musikstudion/kulturcentret
Norra Flygeln drogs igång i Bredäng. Musikproducenten Mack

Beats är projektledare.
• Kista Musikstudio har flyttats
över till Kista ungdomsgård.
• SV har genomfört två uppskattade livearrangemang på Söderkällaren: “AW med SV på SK”.
Spelningarna har varit intima
minikonserter med deltagare från
SV Stockholms studioverksamhet.
• W.A.S.P.-gitarristen Doug Blair
höll ett föredrag om tips och tricks
för musiker.
• Föreläsning med representant
från upphovsrättsorganisationen
STIM som berättade om hur det
fungerar som låtskrivare om man
har eller inte har licens, och gav
några enkla tips.
• En heldagskurs i arrangörskap
för unga anordnades på Husby
Gård.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

5 höjdpunkter inom funktionsnedsättningsområdet 2016

Plats för nytänkande

Organisation
Kvalitetsutveckling
SV ska uppvisa god kvalitet i alla
delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt.
Inom SV arbetar vi tillsammans
enligt en gemensam kvalitetsstrategi.
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Detta har vi gjort under
2018:

Ett omfattande kvalitetssäkringsarbete har inletts under året.
• Nya former för avtal med föreningar.
• Nya kvalitetuppföljningsrutiner.
• Ökad transparens kring att bli
en lärande organisation. Vi lär
oss av varandras utmaningar och
svårigheter.

Lokaler och tillgänglighet
SV Stockholm har sitt säte i Stockholms kommun och har kontor på
Tjärhovsgatan 6 samt verksamhetslokaler på Heleneborgsgatan 7. Tillgängligheten till dessa
lokaler är god.

Detta har vi gjort under
2018:
• Omfattande renovering och
modernisering av lokalerna på
Heleneborgsgatan 7.

Arbetsmiljö
Detta har vi gjort under
2018:
• Arbetat aktivt med att förtydliga uppdrag och roller i den nya

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

organisationen som gäller från
maj 2018.
• Inlett arbetet till en mer målstyrd organisation.

Uppdragsverksamhet och projekt
Vid sidan av folkbildningsuppdraget är SV en aktör inom övrig vuxenutbildning. Uppdragsutbildning
stärker SVs roll inom det livslånga
lärandet och bidrar till en positiv
utveckling för både 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 har en tydlighet vad det gäller mål, tidpunkt
för start, slut och att de utvärderas.
SVs uppdragsverksamhet och
projekt utgår från SVs värdegrund
och använder folkbildningens idé
och pedagogik.
Detta har vi gjort under
2018:
• Mitt Val med stöd av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.
Vi inledde ett samarbete med
127s röster räknas, en förening
som drivs av och för unga för att
öka valdeltagandet i Skärholmen,
Bredäng, Sätra och Vårberg. Tillsammans med dem informerade
vi om vikten att rösta i valet 2018
och berättade om SV Stockholm

på torget i Skärholmen i samband
med den lokala 127-festivalen.
Besökarna i tältet fick prova på
att rösta, de fick information om
hur man röstar på olika språk och
kunde provrösta på plats.
• Dansprojektet På Egna Ben
startade i april 2018 i samarbete
med föreningen På Egna Ben och
Mosaikteatern. Syftet är att starta
nya dansgrupper i Stockholm och
ge dansare och dansintresserade
med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin
pedagogiska förmåga i att coacha
och leda andra i dans.
Projektet vill också ge målgruppen
chans att utvecklas och få ökade
möjligheter att synas inom kulturområdet, vilket även kan komma
att leda till arbetstillfällen. De nya
dansgrupperna för målgruppen
som startas ska vara en del av de
arbetstillfällen där coacher kan
vara ledare eller assisterande
ledare. Det metodmaterial som
tas fram förvaltas och sprids av
Studieförbundet Vuxenskolan.
Det finns ett stort intresse från
Stockholms stad och ett av målen
är att projektet ska leva vidare
genom SVs ordinarie verksamhet i
samverkan med staden.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Kommunikation och marknadsföring
Varumärkesundersökningen som
vi gjorde under 2015 visar att kännedomen om SV är relativt hög
bland allmänhet och kommunala
beslutsfattare. Däremot är det
många bland allmänheten som
inte har några associationer, varken positiva eller negativa till SV.
Vi vill uppfattas som ett modernt
och nyskapande studieförbund
som är attraktivt, tillgängligt och
samhällsnyttigt. Det ställer krav
på en utvecklad kommunikation,
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som visar upp hela bredden av vår
verksamhet.
Detta har vi gjort under
2018:
• En god kommunikationsplan
finns framtagen sedan tidigare.
• Skapat en ny struktur där kommunikatörstjänsten även har en
strategisk roll för att bättre kunna nå ut med vår verksamhet till
många.

SVs insatser genom
asylverksamhet
SV strävar efter att genom vår
verksamhet underlätta för nyanlända som kommer till Sverige
att lära sig språket, hur samhället
fungerar och påbörja en integration genom möten med andra
människor.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Detta har vi gjort under
2018:
Under slutet av våren minskade
denna verksamhet och ett aktivt
arbete inleddes under hösten
2018 för att kunna ta emot fler
kring asylverksamhet.

Medarbetare
Förtroendevalda

Engagemang och kunskap är
viktiga ledord när man ingår i en
styrelse. Andra viktiga faktorer är
att varje förtroendevald finner sin
roll i styrelsearbetet samt att det

Styrelsens ledamöter:
Sara Svanström,
Ordförande
Daniel Sunesson,
Vice ordförande
Bonnie Bernström
Hans Wiklund
Karin Wilborg
Lars Lundqvist
Maria Bojerud
Mohamed Husain
Märta Martin Åkesson
Niklas Dahlgren
Pär Hommreberg
Renate Judes

finns bra faktaunderlag att tillgå
innan viktiga beslut skall fattas.
Styrelsen består av 12 ledamöter,
valberedningen av 5 ledamöter
och revisorerna av 3 personer.

Revisorer:
Anders Taaler,
auktoriserad revisor
Alf Persson,
förtroendevald revisor
Ranghild Elfsö,
förtroendevald revisor
Valberedning:
Fredrik Lindståhl,
ordförande
Cecilia Carpelan
Peter Backlund
Martin Magnusson

Genomförd verksamhet och uppnådda mål
Styrelsens arbete har präglats av
den interna verksamhetsgranskningen som påverkat vilka typen
av ärenden och beslut som kunnat
tas under året. Styrelsen har under 2018 haft sju protokollförda
möten. Arbetsutskottet som

består av presidiet har haft fem
protokollförda möten under hösten 2018. Styrelsens arbetsutskott
har under året varit mycket delaktig i att hjälpa avdelningen kring
den granskning som har genomförts.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Tjänstepersoner
Det är SVs medarbetare (tjänstepersoner, cirkelledare samt
förtroendevalda) och deras
kompetenser och färdigheter
som utgör förutsättningen för
SVs möjligheter att nå vårt övergripande mål. För SV är det av
yttersta vikt att behålla kompetenta och erfarna medarbetare, och
samtidigt kontinuerligt förstärka
organisationen med nya medar-

betare. I avdelningens HR-arbete
måste vi planera för en tryggad
kompetensförsörjning. Grunden
för att säkerställa en framtida
kompetensförsörjning är att skapa
en verksamhet som präglas av
professionalism och goda utvecklingsmöjligheter, ett gott ledarskap, en säker arbetsmiljö och ett
agerande i linje med gemensamma mål och värderingar.

Genomförd verksamhet och uppnådda mål
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Avdelningen har också under
2018 genomgått en större omorganisation som innebär att fyra
enheter blev två. Det innebar att
fyra tidigare enhetschefer numer
är två utvecklingsledare. Målet

med omorganisationen var att få
en budget i balans. Omorganisationen innebar att 2,5 tjänster
minskades av tjänstemännen och
1,75 tjänst inom cirkelledarna.

Avvikelser utifrån uppsatta mål
Granskningen och dess konsekvenser innebar avvikelse från

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

uppsatta mål.

Slutord - avdelningschefens kommentar
Verksamhetsåret 2018 har varit
tufft för hela avdelningen. Stora förändringar på avdelningen
i kombination med en intern
verksamhetsgranskning vars
konsekvenser vi kommer behöva
hantera under flera år har gjort att
utvecklingsarbetet delvis fått stå
tillbaka till förmån för ett arbete i
att stärka avdelningens grundläggande strukturer och processer.
Trots detta ser vi med tillförsikt
på 2019. Tidigare års arbete med
genomlysning och organisationsförändringar i kombination
med det kvalitets och målarbete
samt satsningar som genomförs
under 2019 ger SV Stockholm
goda möjligheter att utveckla och
förnya avdelningens verksamhet

Avdelningsordförande i avdelningen

på några års sikt.
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.

Avdelningschefen i avdelningen

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Statistik

12281

12282

9425

204788

213562

152748
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4794

3214
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95 % Studiecirklar
4 % Kulturarrangemang
1 % Annan folkbildning
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Plats för nytänkande

Förvaltningsberättelse
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
StockholmOrg.nr. 802005-9641
Verksamheten
SV Stockholm är en lokal och suverän
avdelning av Studieförbundet Vuxenskolan och som sådan en allmännyttig ideell
förening med folkbildande och kulturellt
ändamål. Föreningens säte är Stockholm.
Den ideella föreningen SV Stockholms syfte
SV (Studieförbundet Vuxenskolan), ideell
förening, har till uppgift att organisera och
främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet
i syfte att ge människor möjligheter att
utvecklas.
SV ska verka för att utveckla samhället
utifrån demokratiska, humanistiska och
ekologiska ideal formulerade i, av för22 bundsstämman, fastställt idéprogram.
SV ska tillhandahålla en bred folkbildningsverksamhet till allmänheten, grundorganisationerna, övriga medlemsorganisationer och samverkande organisationer
samt erbjuda mötesplatser för att skapa
engagemang i angelägna samhällsfrågor.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Under 2018 har avdelningen genomgått en
större omorganisation som bla har inneburit att personalstyrkan bland tjänstemännen
har minskat. Fyra tidigare enheter är nu
organiserade som två varav fyra tidigare enhetschefer nu istället är två utvecklingsledare. Tidigare Avdelningschef har sagt upp
sig från sin tjänst och en ny Avdelningschef
har rekryterats.
Avdelningen har också genomgått en
granskning där en väsentlig del av verksamheten inom den tidigare enheten IKC fick
strykas för åren 2015-2017. Återbetalningen till Folkbildningsrådet kommer att dras
av från 2019 års statsbidrag. Som en följd
av granskningen har samarbetet med flera
föreningar brutits vilken kan ge en långsiktig negativ effekt. Lokaler på Bergsundstrand har sagts upp, verksamheten som
pågick där har inte återupptagits i andra
lokaler. Detta är framförallt en effekt efter
verksamhetsgranskningen.
Styrelsen och Avdelningschefen har mot
slutet av 2018 initierat och startat ett kvalitets- och målarbete som kommer intensifieras under 2019.

Resultat och
ställning

2018

2017

2016

2015

Verksamhet- 44 896
ens intäkter

45 633

50 865

48 866

Verksamhetsresultat
efter avskrivningar

-3 453

-3 017

-1 312

-5 982

Balansomslutning

174 067

173 758

166 677

166 043

Soliditet (%)

95,6

96,4

96

95,3

Antal unika
deltagare i
studiecirkeloch annan
folkbildningsverksamhet

9 383

12 588

12 281

11 652
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Antalet unika deltagare i verksamhetsformerna studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet per 2018
hämtas ur verksamhetsprogrammet Gustav, med arrangemangsstatus ”Skickat till FBR”. Siffran kommer
att justeras av SCB/FBR med godkända undantag och efter kontroller mot befolkningsregistret.

Förändringar i eget
kapital

Ändamålsbest.medel

Balanserat kapital

Belopp vid årets ingång

0

167 303 908

Årets förlust

0

-787 805

Belopp vid årets utgång

0

166 516 103

Resultatdisposition (kronor)
Förslag till disposition av föreningens resultat
Till stämmans förfogande står balanserad vinst
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 			

166 446 202
166 446 202
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Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
Ett av Sveriges största studieförbund.
Vi vill ge människor möjlighet att utvecklas
– enskilt eller tillsammans med andra.

Tjärhovsgatan 6, 1 tr • Box 4322 • 102 67 Stockholm
Tfn 08-679 03 00 • stockholm@sv.se
www.sv.se/stockholm

