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Det viktiga sker i det enkla varje dag
Förra året, som var ett valår,
arbetade vi för att flera ska kunna påverka
sin vardag och samhället, oavsett bakgrund,
funktionsnedsättning eller etnicitet.
Vi startade många samtal, studiecirklar och utbildningar
för att fler ska förstå sina rättigheter
och hur viktigt det är att rösta.
Imponerande många kommuner och politiker i länet
deltog i våra kurser och workshops.
De fick lära sig att skriva och prata så att fler förstår.
Många möten och samtal mellan politiker och deltagare
förverkligades genom våra politikercaféer runtom i länet.
Att flera budgetmotioner innehåller kraftigt sänkta anslag
till folkbildningen är oroväckande.
Då vårt arbete med att stödja och stärka demokratin
inte enbart sker vart fjärde år.
Det sker varje dag i våra lokaler, cirklar och föreningar.
Deltagare möts för att väva, spela musik,
lära sig engelska, prata om täckdiken eller kärlek.
Över en kopp kaffe hinner de med ett samtal om klimatet
eller kommundebatten om det nya torget som planeras.
Dessa till synes enkla möten tränar oss i demokrati
genom samtal, förståelse och att lyssna på varandra.
SV frågade* sina 3,5 miljoner deltagare och besökare
om de genom SV lärt sig att se saker utifrån nya perspektiv
och om det stärkt dem som personer.
Svaret är nästan 5 på en 6-gradig skala.
Hälsar styrelse och personal
* SV:s enkäter till deltagare inom allmänmarknad och i samarbete med föreningar.
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Vad vi tror på
Alla är lika mycket värda
och de mänskliga rättigheterna ska följas.
Vi tror att man bäst utvecklas
och lär av varandras erfarenheter
genom att träffas i grupp.
Politik eller religion ska inte styra
vad man ska tycka och tänka.
Vi tror att vi blir bättre på att ta ansvar
när vi känner gemenskap.
Då vill vi också ta hand om det
som är viktigt i vår närhet.
Det är vad vi inom SV kallar folkbildning.
Vad vi vill
Vår vision är ett jämställt samhälle
där varje röst hörs.
Genom kreativa mötesplatser
utvecklas människor tillsammans.
Jämlikhet, frihet och påverkan är våra värdeord.

Till
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grund för vår verksamhet 2018 fanns följande
SV:s stadgar
SV:s idéprogram, värdegrund och vision
SV:s 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 2017 och 2018
Verksamhetsplan för 2018
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1. SV:s uppdrag
Staten ger pengar till alla studieförbund i Sverige för att bedriva folkbildning.
Det finns ett tydligt uppdrag vad pengarna skall användas till.
1. Vi ska arbeta med att stödja och stärka verksamheter
som utvecklar demokrati.
2. Vi ska arbeta med att få fler att känna att de kan vara med
och påverka sin vardag och samhället, oavsett bakgrund,
funktionsnedsättning eller etnicitet.
3. Vi ska arbeta för att öka utbildningsnivån
och därmed utjämna utbildningsklyftor.
4. Vi ska jobba för att öka intresset och delaktigheten i kulturlivet.

Folkbildning långsiktigt
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) ska fortsätta att erbjuda
fri och frivillig folkbildning till alla som bor i Sverige.
SV tycker att mångfald är viktigt och att personer
som deltar i vår verksamhet gör det oavsett bakgrund.
SV vet att det finns kulturer, normer och värderingar som kan
göra det svårt för personer att ta del av integration och folkbildning.
Därför är SV:s folkbildning inte byggd på politik eller religion
för att kunna vara en plats där alla kan delta, tycka och tänka fritt.
SV Stockholms län valde 2018 att öka sin folkbildning
för ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Den satsningen fortsätter under 2019.
Ungdomar
För att kunna vara ett alternativ och stöd behöver vi
finnas i ungdomars närmiljö och förstå deras livssituation.
Först då kan möten, samtal och engagemang uppstå.
Folkbildning, kultur och förebilder är stärkande.
Vårt arbete i närmiljö skapar förutsättning för unga att utveckla
identitet, tillhörighet, självförtroende, entreprenörsanda och kreativitet.
Det sker genom dans, musik och teater.
Sedan många år driver vi framgångsrikt
folkbildnings-, ungdoms- och musikverksamheten Vägen Ut.
För att kunna nå fler ungdomar startades 2018
en liknande verksamhet som heter FreeZone.
Detta möjliggjordes genom en IOP (ideellt offentligt partnerskap)
och drivs i samarbete med ABF och Haninge kommun.
Personer med funktionsnedsättning
Vi ökar vår verksamhet lokalt för personer
som idag har begränsade möjligheter att delta i folkbildning.
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2017 påbörjades ett lyckat samarbete
med lokala Attentionföreningar runt om i länet.
Många studiecirklar och aktiviteter för unga med neuropsykiatriska diagnoser
och deras föräldrar/närstående har skapats.
Samarbetet har fortsatt under 2018 med flera lokalföreningar.
Avdelningens mål 2018
Att kommunicera på ett enklare och tydligare vis, för att göra folkbildningen mer tillgänglig. Det skulle ske genom att anordna utbildningar i att skriva lättläst för samtliga tjänstemän, göra hemsidan enklare att använda, bli mer aktiva i sociala medier och starta distanscirklar.
•

Samtliga tjänstemän har gått en lättläst-utbildning och vi arbetar kontinuerligt
med att kommunicera så enkelt som möjligt.

•

Större delen av vår hemsidas funktioner kan vi inte påverka då detta styrs
centralt från förbundet. Det vi gjort och jobbar kontinuerligt med är att se till att
det material som vi publicerar är relevant och lättläst. Vi har sett över kursutbudet och jobbar med att ha ett aktuellt utbud publicerat.

•

På Facebook har vi bjudit på kunskap och känslor som i flera fall lett till bra och
utvecklande samtal. Vår målgruppsanpassade annonsering har varit framgångsrik
och gett oss fler följare och fyllt kurser. Det har även startats en Facebookgrupp
för vår integrationsverksamhet i Södertälje som sakteliga börjar få fart. Intresset
är stort bland deltagarna men det finns digital okunskap som vi jobbar med.
Antalet medlemmar ökar stadigt.

•

När det gäller distanscirklar har vi upptäckt att det är svårt att hitta passande digitala verktyg. Reglerna för distanscirklar har nyligen ändrats vilket gör att vi behöver fortsätta leta efter fungerande och smidiga lösningar.

Att ta fram en plan för hur vi ska nå personer med grava flerfunktionshinder.
•

Det har vi inte hunnit med då ”Mitt val” och andra satsningar har inneburit mer
arbete än beräknat.

Att fortsätta utveckla samarbetet med intresseföreningen Attention, som just nu bildar
nya lokalavdelningar i länet.
•

Det har vi gjort genom att stötta föreningarna i bland annat föreningskunskap och
med att få igång cirkelverksamhet för medlemmar. Det har inneburit att vi har inlett samarbeten med nya föreningar.

Att ta fram en anpassad cirkelledarutbildning för ledare som har en kognitiv funktionsnedsättning samt att hålla anpassade cirkelledarutbildningar för ledare som ska arbeta
med deltagare med funktionsnedsättning.
•

Det har vi inte gjort eftersom vårt förbundskansli arbetar med att ta fram liknande utbildningar. Vi inväntar resultatet innan vi beslutar hur vi ska gå vidare.

Att fortsätta erbjuda kostnadsfria cirklar/arrangemang för privatpersoner som har en
funktionsnedsättning. Den gruppens ekonomiska situation är ofta ett hinder att kunna
delta i kulturliv och fritidsaktiviteter.
•

All verksamhet har varit kostnadsfri för den som har en funktionsnedsättning och
planen är att fortsätta så.
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Att utöka cirkelverksamheten för personer med funktionsnedsättning, i första hand i
Södertälje och Norrtälje.
•

Verksamheten har ökat med 27% i länet.
Ökning har skett i de kommuner som deltog i ”Mitt val” bland annat Norrtälje.
Södertälje kommun deltog inte i Mitt Val och där har ingen ökning skett.

Att anordna föreläsningar, riktade till personal och anhöriga, om olika funktionsnedsättningar.
•

Vi har anordnat flera föreläsningar i samverkan med intresseföreningar, de flesta
ihop med Attentionföreningar.

Mitt Val 2018 för personer med funktionsnedsättning
Vi tror på mångfald, att alla är lika mycket värda
och att de mänskliga rättigheterna ska följas.
I studiecirkeln Mitt Val arbetar vi med att stödja och stärka
personer med funktionsnedsättning
för att öka utbildningsnivån
och därmed minska utbildningsklyftor.
Vi ger verktyg som skapar självkänsla,
ger kunskap och ett socialt sammanhang
för att fler med funktionsnedsättning
ska kunna påverka sin vardag och samhället.
Avdelningens mål 2018
Att marknadsföra ”Mitt val” mot ett flertal kommuner. ”Mitt val” är studiecirklar med syfte
att sprida kunskap om politik och öka valdeltagandet bland personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
•

Vi har aktiverat 89 deltagare i 17 cirklar/grupper i länet under året. De har även
varit aktiva i politikercaféer i sina kommuner. Där har de fått möta lokala politiker
för att få svar på sina frågor. De har besökt kommunhus och riksdag. Det är
många som säger att de har röstat.

•

Verksamheten har ägt rum i Norrtälje, Upplands Väsby, Botkyrka och Huddinge.
På vårt politikercafé i Botkyrka kom det 160 besökare med intellektuell funktionsnedsättning för att träffa politiker. Vi har utbildat 200 förtroendevalda i lättläst/lättpratat och vår insats i Botkyrka kommun har visats i FN:s högkvarter i
Wien. De lokala nyhetstidningarna har skrivit om insatsen i alla kommuner vi varit
aktiva i.

Integration, inkludering och etablering
Vi vet att det finns utmaningar som gör det svårt
för personer med begränsade möjligheter
att delta i folkbildning.
Vi arbetar med att skapa olika studiecirklar och möten
för att alla ska kunna vara med oavsett
ålder, bakgrund, etnicitet, kultur eller religion.
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Vår folkbildning är långsiktig, hållbar
och bidrar till personers utveckling
samt till etablering i föreningsliv och samhälle.
Avdelningens mål 2018
Att bedriva minst ett projekt med cirklar i svenska och samhällsorientering för asylsökande/nyanlända.
•

Det gjorde vi, i samarbete med Järfälla kommun. Tyvärr var det svårt att finna
deltagare och endast några få cirklar kunde starta.

Att ta fram en plan för hur vi ska arbeta med jämställdhet i den verksamhet där många
av deltagarna har annan etnisk bakgrund.
•

Vi har påbörjat en diskussion i avdelningen om hur vi ska hantera frågan, som är
komplex. Vi vill inte riskera att stöta oss med föreningar eller deltagare som kanske
väljer bort vår verksamhet. Samtidigt är det viktigt att all verksamhet är jämställd.
Vi kommer att fortsätta jämställdhetsarbetet under 2019.
I avdelningen bedrivs ett viktigt arbete med att utbilda tolkar. Utbildningen står
under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och finansieras med statliga medel. Under 2018 har 33 personer genomgått vår ettåriga grundutbildning till kontakttolk. Deltagarna arbetar efter det som tolkar inom Socialtjänst, Arbetsförmedling, Polis, Migrationsverket, domstolar och sjukvård. Språken som ingick i utbildningen 2018 var arabiska, persiska, spanska och dari. Vi har också genomfört
7 kurser för redan utbildade och auktoriserade tolkar, bland annat viskningstolkning
och förberedande kurser för tolkar som vill göra kammarkollegiets auktorisationsprov. Verksamma tolkar påbörjade validering hos oss under året.

Digital utveckling
SV behöver utveckla sin verksamhet så att den
är anpassad för dagens och framtidens behov
av digitala verktyg och mötesformer.
SV ska vara drivande och orädd för nyskapande
för att se till att folkbildningen är en självklar del
av framtiden och håller en hög status.
Avdelningens mål 2018
Att introducera en plattform där tjänstemän och styrelse kan kommunicera och sprida information, till exempel Workplace.
•

Det har vi gjort. Samtliga tjänstemän använder Workplace som arbetsverktyg.

Att ta fram en plan för hur vi ska live-sända och lägga upp videor från exempelvis föreläsningar.
•

Vi har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar för digitalisering. Gruppen, som arbetar
med frågan, kommer fortsätta med arbetet 2019.

Att skapa ett mindre utbud av onlinekurser som ska finnas med i höstens utbud.
•

Att erbjuda onlinekurser visade sig vara komplicerat. SV:s förbundskansli arbetar
också med att ta fram digitala verktyg för distansverksamhet. Vi avvaktar resultatet innan vi går vidare.
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Att se över hur vi använder de digitala verktyg vi har och effektivisera våra arbetssätt.
Till exempel ska samtliga medarbetare använda Workplace regelbundet och kunna avgöra vilket verktyg som är bäst att använda vid olika tillfällen.
•

I avdelningen använder vi nu Workplace och samtliga medarbetare har fått utbildning i Office 365.

Att införa regelbundna distansmöten för både personal och styrelse.
•

Vi har påbörjat arbetet och kommer fortsätta under 2019. Bland annat ska vi investera i Smartboards och utbilda oss i hur de kan användas, till exempel för distansmöten samt i verksamheten.

Att introducera styrelsen i Workplace och börja använda det som kommunikationsverktyg
(istället för e-post).
•

Styrelsen har bjudits in till Workplace och även fått genomgångar av hur verktyget fungerar. Då få väljer att vara aktiva på Workplace kan vi inte använda det
som enda kommunikationsväg än.

Att öka användandet av e-listor till 50% (från c:a 20%).
•

Under året har vi utbildat all personal i att använda e-listor. Vi har även skapat en
sida på Workplace med instruktioner och tips. Där kan man också ställa frågor.
Andelen e-listor har ökat från 17% 2017 till 36% 2018. Vi fortsätter arbetet med
att öka användandet och målet 2019 är att nå 70%.

Grundorganisationernas behov och gemensamt satta planer
SV behöver utveckla dialogen med sina grundorganisationer
på lokal, regional och nationell nivå,
för att möta deras behov av bildning,
ledarskaps- och organisationsutveckling.
SV tar fram en plan för samarbetet som följs upp och utvärderas.
Avdelningens mål 2018
Att se över möjligheten att samordna kontakten och verksamheten med grundorganisationerna med SV Stockholm. Detta för att bli effektivare, tydligare, lättare att samarbeta
med och kunna erbjuda det stöd som grundorganisationerna efterfrågar.
•

Tyvärr har vi inte haft resurser till att se över samarbetet med våra grundorganisationer.

Att bjuda in våra grundorganisationer till dialog för att skapa en plan för samarbetet
samt följa upp och utvärdera den gemensamma verksamheten.
•

LRF har vi ett väl fungerande samarbete med men Liberalerna och Centern skulle
vi behöva börja från grunden med.
Vår ambition är att ta tag i det under 2019.

Cirkelledare
Vi ska vårda relationen till cirkelledarna,
som i många fall jobbar gratis.
Vi ska erbjuda kompetensutveckling,
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erfarenhetsutbyte och återkommande stöd
för samtliga cirkelledare.
Vi vill även öka mångfalden bland våra cirkelledare.
Avdelningens mål 2018
Att se över möjligheten att samordna cirkelledarutbildningarna med SV Stockholm och
erbjuda våra ledare ett större utbildningsutbud.
•

Vi har en viss samordning med SV Stockholm och idag erbjuder vi ett relevant och
varierat utbud av utbildningar och aktiviteter.

Att ta fram en utbildningsplan för cirkelledare som sätter kompetens- och utbildningsmål
i centrum.
•

Vi har påbörjat planen samt uppbyggandet av ett utbildningsutbud.
Arbetet fortsätter 2019.

Att se över rutinen för hur utbildade ledare registreras i Gustav och vid behov uppdatera
uppgifter som saknas.
•

Även här har arbetet påbörjats och fortsätter 2019.

Att ta fram en överenskommelse över villkor, rutiner och viktig information för cirkelledare.
•

Vi har bildat en arbetsgrupp för cirkelledarfrågor. Gruppen har bland annat tagit
fram mallar, information och rutiner, både för cirkelledare och för personal som
arbetsleder cirkelledare.

Att systematisera hur vi arbetar med cirkelledarintroduktion och cirkelledarutbildningar i
avdelningen.
•

Under 2018 anställdes en person som ansvarar för avdelningens cirkelledarutbildningar. Arbetet med att systematisera arbetssätt pågår.

Att bjuda in varje cirkelledare till minst två träffar.
•

Under hösten arrangerade vi ett flertal cirkelledarträffar med olika teman och träffar för hela våren 2019 är inplanerade. Alla cirkelledare bjuds in till träffarna.

Att införa ett nyhetsbrev till våra cirkelledare, där bland annat inbjudningar till aktuella
aktiviteter/utbildningar ingår.
•

Under året har vi kommit igång med ett nyhetsbrev till cirkelledare som skickas ut
kontinuerligt. Där finns aktuell information samt inbjudningar till utbildningar och
träffar. Nyhetsbrevet är en uppskattad och viktig del av vår kontakt med cirkelledarna.

Organisationskultur, engagemang och kompetens
Vi ska ha ett starkt och tryggt ledarskap
som ger förutsättning för utveckling
och en engagerad organisationskultur.
Tjänstemän och förtroendevalda
ska vara drivande och engagerade
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samt hela tiden jobba med att utveckla sina arbetssätt.
Avdelningens mål 2018
Att ta fram en kompetensutvecklingsplan för varje tjänsteman.
•

Det har vi gjort. Samtliga tjänstemän har en personlig kompetensutvecklingsplan.

Att ta fram en plan för att nå fler ledare, förtroendevalda och tjänstepersoner med egen
funktionsnedsättning och annan etnisk bakgrund.
•

Det har vi inte påbörjat än men arbetet kommer inledas under våren 2019.

Att fortsätta utveckla inkluderande arbetssätt genom
regelbundna dialogmöten för samtlig personal,
en ledningsgrupp som består av både chefer och medarbetare,
täta målsamtal för samtliga tjänstemän med närmsta chef,
ett öppet förhållningssätt till avdelningens resultat ekonomiskt, statistiskt och
kvalitetsmässigt.
•

Vi har infört månatliga dialogmöten där vi lyfter aktuella frågor och arbetar med
personalgruppen. Bland annat har vi börjat införa feedback.

•

Vi bildade en ledningsgrupp med både chefer och medarbetare. Gruppen insåg
svårigheter för medarbetare att hantera personalfrågor. Ledningsgruppen består
idag av chefer och controller. Så kallade “funktionsansvariga” har utsetts att ha
ett övergripande ansvar för ett visst verksamhetsområde.

Att genomföra en hälsosatsning för samtliga tjänstemän. Satsningen syftade till att öka
kunskapen kring kost, motion och psykisk hälsa samt att öka motivationen och ge verktyg för den som vill genomföra förändringar.
•

Under året har personalen kunnat ta det av hälsoluncher (en hälsosam lunch i
kombination med en hälsorelaterad föreläsning/aktivitet) och samtliga har erbjudits att genomgå en hälsokontroll. Vi har även haft en gemensam träningsutmaning under året med ett delmål och ett mål för ett år. Båda målen nåddes. Belöningarna blev ett höjt friskvårdsbidrag och en utvecklingskonferens med hälsotema på annan ort 2019.

Att samtliga tjänstemän och styrelseledamöter skulle erbjudas kompetensutveckling i
form av utbildning om funktionsnedsättningar och i att skriva lättläst.
•

All personal har genomgått en lättläst-utbildning. Utbildningen om funktionsnedsättningar planeras under 2019.

Att införa nya arbetssätt för att öka kunskapen och medvetenheten kring organisationens
ekonomi.
•

Vi har infört nya arbetssätt som innebär att varje medarbetare har en egen budget, verksamhetskalkyl, ett ekonomiskt ansvar och är delaktig i planering och
uppföljning. Vi följer upp och analyserar det ekonomiska utfallet tillsammans, ihop
med verksamhetsstatistiken.

Minska bidragsberoendet
Vi ska ha en långsiktig trygg ekonomi som fungerar
oavsett storlek på bidrag från staten eller andra aktörer.
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Om det skulle bli ett överskott av pengar
ska dessa återinvesteras i verksamheten.
Avdelningens mål 2018
Att öka beläggningen i de lokaler vi äger eller där vi har en fast förhyrning, bland annat
genom uthyrning.
•

Vi har lyckats hyra ut lokaler i större utsträckning och ökat hyresintäkterna.

Att se över möjligheten att bilda bygdegårdar av de två fastigheter vi äger.
•

Arbetet inleddes under året och fortsätter 2019.

Att sprida dansverksamheten Dansverket till ytterligare två kommuner. Vår dansverksamhet står för en stor del av deltagarintäkterna.
•

Det har varit svårt att sprida dansverksamheten. Ny verksamhet har startat i
blygsam skala i Södertälje och Tumba. Satsningen fortsätter under 2019.

Att analysera den så kallade allmänmarknadsverksamheten, som också står för en stor
del av deltagarintäkterna.
•

Vi har genomfört en översyn och lagt ner viss verksamhet som inte bar sig ekonomiskt. Vi har även implementerat nya arbetssätt för att utveckla verksamheten
samt ändrat vårt arbetssätt för att i högre grad möta deltagarnas efterfrågan.

Att göra en kartläggning och ta fram en plan för om och hur vi kan rikta oss mot organisationer, kommuner och företag i större utsträckning. Detta för att till exempel sälja personalutbildningar inom de områden där vi besitter spetskompetens.
•

Vi har påbörjat arbetet och lyckats sälja verksamhet framför allt till kommuner.
Under 2019 planerar vi att även rikta oss mot företag.

Att ta fram en ny kommunikationsplan med tydligt fokus på digital marknadsföring.
•

Avdelningens kommunikatör har arbetat fram en kommunikationsplan.

Att implementera nya arbetssätt, verktyg och rutiner som kommer att öka kunskapen
och förståelsen för avdelningens ekonomi. Det kommer i sin tur att ge möjligheter för var
och en att kunna påverka avdelningens ekonomiska resultat.
•

Det har vi genomfört.

Att se över avtal/utgifter och genomföra eventuella förändringar där det är möjligt.
•

Det arbetet har påbörjats och fortsätter under 2019.

Att minska bidragsberoendet genom att öka de externa intäkterna i förhållande till stats-,
landstings- och kommunbidrag. Mer än 50% av intäkterna ska bestå av så kallad extern
finansiering.
•

Vi är på rätt väg men nådde inte målet om mer än 50%. Resultatet blev cirka
47%. Dock är trenden positiv. Av de totala intäkterna var cirka 45% externa.
Våra totala intäkter 2017 var cirka 55% bidrag, 2018 var cirka 53%.
Budgeterat för 2019 är cirka 46% bidrag.
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Nyskapande folkbildning
Vi vill nå ut till fler som vi inte hjälper idag.
För att vara det självklara alternativet
ska vi vara orädda och drivande i att utveckla folkbildningen.
Genom engagerad och trygg personal
skapas kreativa och hållbara lösningar för folkbildning
i framkant med hög status.
Avdelningens mål 2018
Att arbeta för att göra folkbildningen tillgänglig för fler människor med funktionsnedsättning. Det innebär att vi ska nå fler deltagare med funktionsnedsättning, nya grupper som
vi inte når idag, samt ha fler anställda och förtroendevalda med funktionsnedsättning.
•

Vi har arbetat fokuserat med att nå fler med funktionsnedsättning. Den delen av
verksamheten har ökat med 27% under året. I det arbetet har vi lyckats nå nya
grupper, bland annat tack vare samarbetet med föreningen Attention.

Att sprida och dela framgångsrika koncept med andra SV-avdelningar och våra samarbetspartners.
•

Tack vare Workplace, som används i hela SV-organisationen, är det enkelt att
sprida goda exempel. Det gör vi kontinuerligt. Vi bjöd också in de andra avdelningarna till en dag om funktionsnedsättningsverksamhet. Där berättade vi om
vår verksamhet och delade goda exempel.

Föreningar
Vi arbetar med att stödja och stärka föreningar
som utvecklar demokrati.
Vi vill att föreningar ska fortsätta växa
och utvecklas i takt med samhället, i både stort och smått.
För att nå ut till fler ska vi ta kontakt och berätta vad vi kan erbjuda.
Avdelningens mål 2018
Att arbeta fram ett enhetligt arbetssätt för hur vi samarbetar med och stödjer föreningar.
•

Det har en arbetsgrupp gjort, vilket har resulterat i att alla föreningar nu får
samma typ av stöd och att alla avtal vi ingår med föreningar ser likadana ut.

Att träffa majoriteten av de föreningar vi samverkar med och kartlägga deras behov av
stöd och utbildning.
•

Det har vi påbörjat men inte slutfört. Eftersom alla föreningar har olika behov och
förväntningar tar arbetet längre tid än vi räknat med.

SV år 2025
SV vill nå fler personer och år 2025 ska vi ha 242 000 personer
som är aktiva i studiecirklar och annan folkbildning över hela Sverige.
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Avdelningens mål 2018
År 2025 ska vi ha minst 13 164 personer i studiecirklar
och annan folkbildning.
•

Vi har arbetat mot målet genom att starta helt nya verksamheter och därigenom
nått nya deltagare. Samtidigt har vi gjort en översyn och beslutat att avsluta viss
verksamhet som inte bar sig ekonomiskt. Därför har antalet unika deltagare minskat.

2. SV:s övergripande mål
Organisation
Vi ska trots olika prioriteringar och utmaningar
inte glömma bort vår roll i det lokala samhället.
Vi ska sträva efter att ha kontor och lokaler där det behövs.
Vi ska aktivt arbeta med att planera och strukturera
vår arbetsmiljö och kvalitetsutveckling.
Kvalitetsutveckling
SV:s deltagare, bidragsgivare och svenska samhället i stort
förväntar sig att vi håller en hög och jämn kvalitet i all verksamhet.
För att kunna säkerställa kvalitet gäller det att vi hela tiden
jobbar med utveckling och förbättring av vår verksamhet.
Detta gör vi blandat annat genom att efterfråga utvärderingar
från deltagare, cirkelledare och samarbetspartners.
Avdelningens mål 2018
Att genomföra utvärderingar med både cirkeldeltagare och ledare. Måluppfyllelsen kommer regelbundet att stämmas av i samband med avstämningar samt ingå i kvalitetsredovisning.
•

Vi har börjat använda elektroniska utvärderingar i delar av verksamheten.

Att träffa majoriteten av de föreningar vi samverkar med för att utvärdera samarbetet
samt kartlägga deras behov av stöd och utbildning.
•

Även det arbetet är påbörjat och kommer fortgå 2019.

Lokaler och tillgänglighet
Vårt huvudkontor ligger i Södertälje.
Vi har kontorslokaler på Ekerö, i Haninge, Huddinge,
Järfälla, Norrtälje, Tumba, Vallentuna och Upplands Väsby.
Vi behöver se över att våra kontor och lokaler
är tillgängliga och funktionella för alla.
Avdelningens mål 2018
Att upprätta en tillgänglighetsplan.

Verksamhetsberättelse SV Stockholms län 2018

•

Sida 15 av 17

Vi har inventerat våra lokaler, påbörjat tillgänglighetsanpassningar i vissa lokaler
och påbörjat tillgänglighetsplanen. Den blir färdig under våren 2019.

Arbetsmiljö
Vi ska starta en skyddskommitté
som träffas regelbundet för att driva
och dokumentera hur vi jobbar med vår arbetsmiljö.
Gruppen kommer jobba med att undersöka risker,
göra riskanalyser, åtgärda risker
och följa upp arbetet som genomförts.
Avdelningens mål 2018
Att årligen upprätta en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
•

En arbetsmiljökommitté har bildats. Den har kontinuerliga träffar med avdelningschefen där arbetsmiljöarbetet planeras och följs upp.

Att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
•

Uppföljning sker kontinuerligt och dokumenteras.

Miljö och hållbarhet
Vi ska följa miljölagstiftningen
och andra krav som berör oss.
Vi ska jobba för att sprida kunskap och medvetenhet
till våra anställda och deltagare
om miljö och hållbarhetsfrågor.
Avdelningens mål 2018
Att upprätta en handlingsplan för vårt miljö- och hållbarhetsarbete med konkreta mål.
Uppfyllandet av miljöpolicyn ska kontrolleras och målen ska mätas regelbundet.
•

Vi har inte haft resurser att upprätta en plan under året men kommer göra det
under 2019.

Uppdragsverksamhet och projekt
Genom att jobba med projekt och uppdragsverksamhet
kan vi nå ut till fler och bidra till samhällsutvecklingen.
Vid denna typ av samarbeten är vi noga med att sätta tydliga mål.
Uppdragsverksamhet och projekt ska ha tidpunkt för
start och slut och att en utvärdering sker.
I ett samarbete gör vi inte avkall på vad vi står för,
folkbildningens idé och vår pedagogik.
Avdelningens mål 2018
Att bedriva minst två projekt.
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Under året har vi startat verksamheten “Freezone” i Haninge (IOP tillsammans
med ABF och Haninge kommun) samt ett teater- och musikprojekt där unga har
skapat föreställningen “Ruschen”. Projektet finansierades av stiftelsen Signatur.

Att se över möjligheten att bedriva uppdragsverksamhet.
•

Vi har inlett en dialog med SV Stockholm om att samarbeta kring projekt och uppdrag. Vi kommer ta fram en plan för det under våren 2019.

Kommunikation och marknadsföring
Vi ska vårda vårt varumärke som många känner igen
som något man kan lita på.
Samtidigt behöver vi vara moderna och nyskapande.
Vi ska tydliggöra vad folkbildning är
och vad vi kan erbjuda i både stort och smått.
Avdelningens mål 2018
Att genomföra en kommunkampanj för att marknadsföra ”Mitt val”.
•

Vi genomförde nyhetsbrevkampanjer med uppföljning via mejl och telefonsamtal. En riktade sig till kommunala politiker och tjänstemän och en till chefer inom
LSS.

Att tillgängliggöra hemsidan.
•

Vi jobbar kontinuerligt med att göra vårt innehåll lättläst och mobilanpassat.

Att använda oss av digitala kanaler i större utsträckning.
•

Vi har aktivt jobbat med Facebook, Google adwords, bannerannonsering och sökbara texter.

Att se över alla lokaler, d.v.s. rensa/byta ut saker och se till att vi följer SV:s grafiska
profil i lokalerna så långt som möjligt utan att generera stora kostnader.
•

Vi har gjort en första rensning på alla våra kontor runt om i länet för att underlätta arbetet med att upprusta varje kontor. Vi har aktivt jobbat med att färdigställa Södertäljes kontor.

Att ta fram en kommunikationsplan.
•

Det finns en färdig och genomarbetad kommunikationsplan för 2018.

3. Ekonomi
Förutsättningar
Den nya statsbidragsfördelningen 2016
försatte vår avdelning i ett allvarligt ekonomiskt läge.
En omorganisation inleddes hösten 2016
med en minskad personalstyrka som följd.
Under 2017 fokuserade vi på att genomföra
en mängd förändringar för att komma till rätta med vår ekonomi.
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Vi skapade en plattare organisation med nya arbetssätt och rutiner.
Under 2018 har vi arbetat med att inkludera alla personal.
Genom våra återkommande dialogmöten och olika arbetsgrupper
har personalen tagit fram mål och verksamhetsplan för 2019.
Var och en har fått mer ansvar, möjlighet att påverka och att utveckla verksamheten.
Samtliga ska känna att de ingår i ett större sammanhang
oavsett var de sitter eller arbetar med.
Vi har ökat medvetenheten och förståelsen för hur vår ekonomi ser ut och fungerar.
Vi har påbörjat att utreda hur alla delar i verksamheten går ekonomiskt
och kommer fortsätta med det 2019.
Verksamhetsresultat
Målet för året var att behålla 2017 års verksamhetsvolym
och det har vi nästan lyckats med.
Antalet unika deltagare har sjunkit något i och med
att vi har avslutat viss oekonomisk verksamhet inom allmänmarknad,
som har en hög andel unika deltagare.

Cirkeltimmar
Timmar AFV
Antal kulturarr.
Unika deltagare

2016
111
18
2
11

111
697
651
549

2017
104
15
2
9

545
605
362
965

2018
103
14
2
9

846
067
176
362

Ekonomiskt resultat
Budgeterat resultat för 2018 var 155 048 kr.
Utfallet för 2018 blev -919 665 kr.
Det som bidragit till att vi har ett minusresultat:
• Under året avslutade vi en anställning som innebar dubbla personalkostnader under en period.
•

Vi valde att anställa en person för att arbeta med cirkelledarutbildningar, vilket vi
inte budgeterat med.

•

Lokalkostnaderna blev högre än budgeterat beroende på en retroaktiv hyra.

•

I och med ”rensningen” av allmänmarknadsverksamhet samt att Dansverket inte
ökade som planerat nådde vi inte de budgeterade deltagarintäkterna.

