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Nystart i omgångar
Som nytillträdd avdelningschef i början av hösten 2018 har det varit spännande, roligt och
inspirerande att lära känna verksamheten och medarbetare som utgör SV Stockholm!
Vi har en bredd på verksamheter och deltagargrupper och vi har ett gemensamt mål, att nå så
många som möjligt med meningsfull verksamhet. Verksamhet, cirklar som finns för alla i vårt
samhälle. Verkligen alla! Centralt är cirkelpedagogiken, dvs vi lär av varandra, tänkt vilken
oändlig källa till kunskap det är. Utöver det har vi också kurser och olika utbildningssatsningar. Jag är stolt över den verksamhet vi har och den värdegrund som vi står för!
För mig blev hösten 2018 en nystart och det blev det även för medarbetarna på avdelningen.
Vi har sjösatt en ny organisation och stort fokus har varit på att stabilisera den och hitta rätt i
nya roller och uppgifter. I början av det nya året 2019 har vi inlett arbetet med att arbeta mer
målstyrt och vi är i en fas där många nya kontakter tas och tankar och idéer bollas i flera forum. Målet är att hösten 2019 blir ytterligare en ny start där vi arbetar med ständig utveckling och innovation i både befintlig och ny verksamhet.
Så, nystart i omgångar, steg för steg, för att finnas som en stabil och inspirerande samhällsaktör för många människor. Idag och imorgon.
Häng med på vår resa!

Åsa E Jonsson
Avdelningschef
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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.

Till grund för verksamhetsplanen finns följande
• SVs Stadgar.
• SVs nya Idéprogram, värdegrund och vision
• SVs Övergripande mål och långsiktiga prioriteringar i den strategiska planen
• Statens syften
• Kvalitetsredovisning
• Behov och önskemål från deltagare lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper.
• Grundorganisationernas viljeinriktning
• Resultatavstämningar och mätningar för avdelningen under 2018.
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1. SVs övergripande verksamhetsmål till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst 242 000
människor med folkbildningsaktiviteter.
SVs övergripande mål är en strävan för att göra folkbildningen mer tillgänglig och att nå fler
människor som får möjlighet att utvecklas som människor. Vår värdegrund utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.
Avdelningens mål
Avdelningen strävar att öka verksamheten med 10% till 168 000 unika deltagare.

2. SVs långsiktiga prioriteringar
SV ska fortsatta 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.
Vi har identifierat nedanstående prioriteringar. Det är genom gemensamt strategiskt arbete
och med samverkan såväl inom organisationen som med partners som vi når en förändring
av de samhällsutmaningar som vi visar på.

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 i hela landet och har en lång tradition av hållbar lokal 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.
Avdelningens mål
Under 2019 avser vi att fördjupa samarbetet med Vi Unga. Vi välkomnar att två personer från
Vi Unga Stockholm kommer att från mars månad kommer att ha sina arbetsplatser hos oss
och vi ser stora möjligheter till att gemensamt utveckla ny och befintlig verksamhet tillsammans!
Vi avser också att under 2019 få närmare kontakt med våra grund- och medlemsorganisationer och vill verka för att vi blir en naturlig del av de bildningsinsatser som planeras framöver.

Studieförbundet Vuxenskolan möjliggör integration, inkludering
och etablering
SVs integrationsperspektiv innebär att vi arbetar aktivt för att människor med olika bakgrund ska mötas i vår verksamhet. Integrations- och mångfaldsperspektivet 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.
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Avdelningens mål
Under 2019 avser vi att vidareutveckla vårt erbjudande med utbildningar och kompetenshöjande arrangemang för föreningsaktiva. Särskilt fokus på ledarskapsutbildningar för unga.
Vi har börjat att identifiera vilka målgrupper vi skulle kunna anordna verksamhet för men
som vi inte når idag. Vi analysera hinder och möjligheter för att utveckla samarbeten och ny
verksamhet.
Vi kommer att arbeta aktivt med att öka andelen utrikesfödda bland cirkelledare och cirkeldeltagare. Bland annat genom att nå fler i undervisning av det svenska språket för att på så
sätt stärka integration och motverka segregation.

Studieförbundet Vuxenskolan tillgängliggör folkbildning för
människor med funktionsnedsättning, för ökat inflytande över det
egna livet och samhället i stort
Vår 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.
Avdelningens mål
Under 2019 kommer SV Stockholm att fortsätta utvecklingen av verksamheten och kontaktytorna mot den yngre målgruppen framförallt inom psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning och afasi.
Vi vill fördjupa arbetet med att rekrytera cirkelledare, själverfarna eller med egen intellektuell funktionsnedsättning, som kan leda studiecirklar utifrån sina intressen.
Vi kommer att arbeta för att främja psykisk hälsa, öka individens inflytande över sitt liv och
förmåga att leva ett självständigt liv genom att erbjuda studiecirklar och studiematerial som
främjar egenmakt och inflytande i vardagen. Vi planerar även att ta fram informationsmaterial på olika språk och på lätt svenska för att nå nya målgrupper.
För att kunna verka på en bredare front planerar SV Stockholm skapa en bredare och aktivare mötesplats för anhöriga till personer med funktionsnedsättning.
Vi vill Fortsätta att arbeta för att inkludera människor med funktionsnedsättningar i all verksamhet, inte bara den del av verksamheten som riktar sig till just dem.

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 vi i SV utvecklar våra pedagogiska verktyg och verksamhetsformer.
Avdelningens mål
SV Stockholm har startat ett IT-råd för att höja den digitala kompetensen på avdelningen för
att främja att digital utveckling kan ske även inom verksamheterna. Vi kommer också att
satsning på kompetensutveckling inom det digital området för våra cirkelledare.
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Vi rustar oss för att inom snar framtid kunna arbeta med digitala möten, seminarier, utbildningar och cirklar, både internt och för våra målgrupper. Vi vill pröva att skapa distansutbildningar kring flertalet av de verksamhetsområden som inte förutsätter fysisk närvaro på en
plats vid ett och samma tillfälle.

Studieförbundet Vuxenskolan svarar upp mot
grundorganisationernas behov och gemensamt satta planer
Vi behöver ytterligare utveckla dialogen med våra grundorganisationer på lokal, regional och
nationell nivå, för att möta deras behov av bildning, ledarskaps- och organisationsutveckling.
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.
Avdelningens mål
• Bjuda in grundorganisationerna till kontaktskapande dialog med målgruppen personer med funktionsnedsättning.
• Fördjupa och vidareutveckla samarbetet med Liberalerna kring utbildningar för förtroendevalda.
• Fördjupa samarbetet med Centerpartiet kring utbildningar för förtroendevalda, både
vad gäller innehåll och mötesformer.
• Fördjupa samarbetet med LRFs Stockholmsavdelning kring folkbildande arrangemang för intresserade konsumenter mfl.

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.
Avdelningens mål
• Aktivt arbeta för att utveckla utbildning och seminarier för cirkelledare inom funktionsnedsättning för att säkra kompetens och kunskap, höja kvaliteten i bemötande
och delaktighet.
• Ta fram och sjösätta en handlingsplan för hur vi ökar cirkelledares kompetens.
• Aktivt arbeta för att få fler cirkelledare att gå kompetensutvecklande kurser som ökar
deras kunskaper, bland annat ledarutbildning nivå 2.
• Skapa cirkelledarutbildningar på lätt svenska.

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.
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Avdelningens mål
Avdelningen har i början utav året börjat arbeta med ett strategiskt målarbete för att rusta
oss för framtiden. SV:s strategiska plan ligger som grunds för arbete och i det strategiska arbetet ingår även att se över kompetensförsörjning inom de kommande fem åren samt analys
över vilken ny kompetens som kan behövas.

Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen
För att SV långsiktigt ska kunna utveckla verksamheten måste intäktsbasen breddas och
kostnadseffektivitet eftersträvas. Det relativa beroendet av statsanslag och andra offentliga
anslag måste minska. SV ska ha en ekonomi i balans. Överskott som inte behövs för att långsiktigt säkerställa verksamheten, är att betrakta som en verksamhetsskuld och ska i första
hand investeras i verksamhet för att nå det övergripande verksamhetsmålet.
Avdelningens mål
Avdelningen arbetar aktivt med att växa inom befintliga verksamhetsområden men också att
satsa på en ny organisationsdel som vi kallar för projekt/uppdrag. Syftet är att dels bredda
intäktsbasen men syftet är också att skapa ökade möjligheter för innovation och utveckling.

Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för innovation
och förnyelse
Folkbildning är ett positivt laddat begrepp. Många ser i folkbildningen en stark förändringskraft. För att också i framtiden vara ledande för folkbildningens utveckling krävs en dynamisk förändringskraft och forum för att skapa innovation och utvecklingskraft. Att förstå
skiljelinjen mellan löpande utveckling och förnyelse & innovation är en avgörande framtidsfaktor.
Avdelningens mål
Avdelningen arbetar under 2019 med att bygga en långsiktig plan för innovation och förnyelse.

3. Organisation
Utöver de strategiska prioriteringarna jobbar vi ständigt med utveckling av vår roll i det lokala samhället. Vi är det mest lokala studieförbundet och behöver hela tiden se över vår
struktur, vårt kontaktnät och våra kontor. Kvalitetsutveckling följer varje dags arbete men
behöver också samlas upp planer för t ex tillgänglighet och arbetsmiljö.

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. Särskilt viktigt i vårt
kvalitetsarbete är att ta reda på hur våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattar oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering är bärande
faktorer i vårt förbättringsarbete. Utifrån vårt arbete med utvärdering och förbättring av föregående kvalitetsredovisning kommer vi att sätta följande mål:
Avdelningens mål
Avdelningen inleder under 2019 det strategiska målarbetet genom ett balanserat styrkort.
Strategiska mål har tagits fram inom perspektiven Finans, Kund, Intern process, Innovation/Utveckling och Medarbetare. Varje perspektiv har arbetats igenom och Kritiska framgångsfaktorer (KFF) samt mätetal är kopplat till varje strategiskt mål. Aktiviteter för att
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uppnå målen kommer att skapas i flera led. Mätetalen mäts vid olika tillfällen under verksamhetsåret.

Lokaler och tillgänglighet
SV Stockholm har sitt säte i Stockholms kommun och har kontor på Tjärhovsgatan 6.
Vi har även verksamhetslokaler på Heleneborgsgatan 7. Utifrån tillgänglighetspolicyn har vi
en handlingsplan för att anpassa våra kontor och studielokaler, prioritering för detta år är
följande mål.
Avdelningens mål
• Vi strävar efter att öka verksamheten genom bl a. kurser i våra befintliga lokaler.
• Under hösten 2018 har inledande kontakter tagit med Stockholms stads Kulturförvaltning kring verksamhetslokaler i Dans, Bild och Musik som är anpassade enligt tillgänglighetspolicyn. Vi hoppas på att aktivt samarbete från hösten 2019.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljökommittén träffas kontinuerligt och driver och dokumenterar arbetsmiljöarbetet
som inkluderar att undersöka risker, genomföra riskanalyser, åtgärda samt följa upp.
Avdelningens mål
• Årligen upprätta en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Miljö och hållbarhet
Som utgångspunkt för SVs miljöarbete ligger miljölagstiftningen och andra krav som vår
verksamhet berörs av. Vår verksamhet ska vara långsiktigt socialt, finansiellt och miljömässigt hållbar. SV ska sträva efter att sprida kunskap om och skapa medvetenhet och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor hos anställda, hos deltagare och i samhället i stort.
Som studieförbund kan vi bistå med både kunskap och konkreta verktyg för förändring.
Avdelningens mål
• Upprätta en handlingsplan för vårt miljö- och hållbarhetsarbete med konkreta mål.
Uppfyllandet av miljöpolicyn ska kontrolleras och målen ska mätas regelbundet av respektive enhet

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.
Avdelningens mål
• Avdelningen har som mål att under 2019 upprätta en ny organisationsdel inom avdelningen som riktar sig mot projekt och uppdrag.

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
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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, som visar upp hela bredden av vår verksamhet.
Avdelningens mål
• I februari 2019 började en ny kommunikatör på SV Stockholm. Planen i denna nya
roll är att kommunikatören även ska arbeta mer strategiskt för att vi ska kunna nå
fler.

4. Statens syften
Staten har 4 syften som folkbildningen ska förhålla sig till:
• 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 utbildningsnivån i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
SV avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande
En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra.
Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges
möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För våra deltagare med
olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda forum där man kan vara
med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar vår SV avdelning 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.

5. Budgeterat resultat
Budget
2019
Budgeterat verksamhetsresultat (ej finansiella poster)

-4 237 008

Budgeterat verksamhetsresultat (inkl avskrivningar och finansiella poster)

-4 679 402

