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Grund för verksamhetsplanen
•

SV:s Stadgar.

•

SV:s nya 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.
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•

Grundorganisationernas viljeinriktning

•

Resultatavstämningar och mätningar för avdelningen under 2017.

Vad vi tror på

Vad vi vill

Alla är lika mycket värda
och de mänskliga rättigheterna ska följas.

Vår vision är ett jämställt samhälle
där varje röst hörs.

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.

Genom kreativa mötesplatser
utvecklas människor tillsammans.

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.
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Styrelsen om folkbildning och demokrati
Vi jobbar för att skapa
ett tryggt och öppet samhälle
där alla kan vara med.
Det har vi gjort sedan starten 1967.
Vi skapar mötesplatser där människor kan träffas
och utbyta erfarenheter och tankar,
oavsett om de bor på landsbygden eller i en stad.  
Exempel på det är alla studiecirklar vi erbjuder
runt om i Stockholms län.
Just nu är det viktigt att kunna förstå
och förhindra riktad information, näthat
och falska nyheter på sociala medier och internet.
Vi vet av erfarenhet och vår historia
att det är genom möten och samtal
som personer skaffar sig en gemensam uppfattning
om vad som händer i samhället och hittar lösningar på problem.
Det tycker vi är demokrati.
Ove Lundgren
Ordförande SV Stockholms län
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Vad SV vill uppnå till år 2025
Vi jobbar för att nå fler personer.
År 2025 ska vi ha 242 000 personer
som är aktiva i studiecirklar
och annan folkbildning över hela Sverige.
SV Stockholms län
Vi jobbar för att år 2025 ha
minst 13 164 personer i studiecirklar
och annan folkbildning.

SV:s prioriteringar 2019
För att fortsätta vara tillgängliga
för så många som möjligt
jobbar SV med att skapa mötesplatser
där människor bor och är aktiva.
Vi har tillsammans med våra organisationer och partners
kommit fram till att vi gör det bäst genom att göra följande;
Hjälpa föreningar
SV ska stötta och hjälpa föreningar
genom att ta kontakt och berätta vad vi kan erbjuda.
SV vill att föreningar ska fortsätta växa
och utvecklas i takt med samhället, i både stort och smått.
SV vill också nå ut till fler föreningar
som vi inte hjälper idag.
SV Stockholms län
• Ska stödja intresseföreningar inom området funktionsnedsättning,
för att de ska växa och utveckla sina verksamheter.
•

Ska nå ut med folkbildning till fler ungdomsföreningar.

•

Ska öka kunskapen om folkbildning hos alla våra
samarbetsorganisationer.

•

Ska stärka samarbetet med föreningarna SPF och Vi Unga.
Det innebär att vi ska förbättra kontakten med dem
och öka den verksamhet vi genomför tillsammans.

Få fler att vara en del av samhället
Vi vet att det finns utmaningar som gör det svårt
för personer med begränsade möjligheter
att delta i folkbildning.
Vi jobbar därför med att hitta olika sätt
för att alla ska kunna vara med oavsett
ålder, bakgrund, etnicitet, kultur eller religion.
SV Stockholms län
• Ska samarbeta med kommuner
kring prioriterade grupper,
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som exempelvis äldre, nyanlända eller
andra grupper som har begränsade resurser.
Samhällsinformation och integration
Vi skapar mötesplatser för människor
med olika bakgrund.
Där ges de möjlighet att utvecklas
och hitta sin plats i föreningslivet och i samhället.
SV Stockholms län
•

Ska erbjuda kommuner och företag föreläsningar
om integration och demokrati.

•

Ska etablera vårt integrationsprojekt ”Vägen ut”,
hiphopverksamhet för ungdomar, i fler kommuner.

•

Ska hitta en långsiktig finansiering av den viktiga
och uppskattade integrationsverksamhet vi bedriver i Södertälje.  

Bli mer tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning
SV vill ge verktyg som skapar självkänsla,
ger kunskap och ett socialt sammanhang
för att fler med funktionsnedsättning
ska kunna påverka sin vardag och samhället.
SV Stockholms län
• Ska fortsätta satsningen med avgiftsfria kurser
för personer med funktionsnedsättning.  
•

Ska möta den ökade efterfrågan på lovaktiviteter
och en meningsfull fritid.  

•

Ska utveckla verksamhet, såväl internt som externt,
för personer med olika funktionsnedsättningar.
Vi ska öka kunskapen och skapa större förståelse genom utbildning.

Digitalisera vår verksamhet
SV ska utveckla sin verksamhet så den
är anpassad för dagens och framtidens behov
av digitala verktyg och mötesformer.
SV Stockholms län
• Ska erbjuda digitala verktyg för all verksamhet,
oavsett om det är fysiska studiecirklar, distanscirklar,
föreläsningar eller annan verksamhet.
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•

Ska se till att varje kontor ska ha ett rum
med en digital lösning för distansmöten.

•

Ska digitalisera dagens pappershantering.

•

Ska omvärldsbevaka för att kunna erbjuda
moderna och relevanta pedagogiska verktyg.

•

Ska i första hand utbilda samtliga tjänstemän
i digitala verktyg och i andra hand de cirkelledare
som är intresserade.

Utöka samarbetet med våra grundorganisationer
Ett närmare samarbete med våra grundorganisationer
kan vara till sin fördel och ska ske på alla nivåer;
lokal, regional och nationell.
SV ska ta den första kontakten och erbjuda kunskap
i bildning och ledarskaps- och organisationsutveckling
för att stötta grundorganisationerna.
SV Stockholms län
• Ska vara lyhörda för alla av våra grundorganisationers behov.
Satsa på våra cirkelledare
Vi ska vårda relationen till cirkelledarna,
som i många fall jobbar gratis.
SV ska erbjuda kompetensutveckling,
erfarenhetsutbyte och återkommande stöd
för samtliga cirkelledare.
SV Stockholms län
• Ska öka engagemanget för cirkelledare.
Genom att införa cirkelledarträffar,
erbjuda fler cirkelledarutbildningar på olika nivåer
och oftare besöka olika verksamheter.  
•

Ska säkerställa att samtliga cirkelledare
har fått eller får en introduktion enligt avdelningens mall.

•

Ska utbilda alla cirkelledare och se till att de registreras
i studieförbundens gemensamma datasystem Gustav,
för uppföljning och kvalitetssäkring.

•

Ska fortsätta skicka nyhetsbrev till cirkelledare.
Där ska ledarna få relevant information och erbjudanden
om aktuella cirkelledarträffar, workshops och utbildningar.  

•

Ska ta fram en plan för hur vi utvärderar
och följer upp arbetet med cirkelledare.

Organisationskultur, engagemang och kompetens  
SV ska ha ett gott ledarskap
som ger förutsättning för lärande
och en inkluderande organisationskultur.
Tjänstemän och förtroendevalda
ska vara drivande och engagerade
samt hela tiden jobba med att utveckla sina arbetssätt.
SV Stockholms län
• Ska planera och genomföra kompetensutveckling
för medarbetare, chefer och förtroendevalda.
•

Ska eftersträva att få fler förtroendevalda
med funktionsnedsättning och/eller annan etnisk bakgrund.

•

Ska få medarbetare att känna ökat engagemang och delaktighet
genom mandat och verktyg för att utveckla sitt arbete.
Medarbetare ska inkluderas i beslut och arbetssätt.
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•

Ska se till att chefer samt förtroendevalda
har god kännedom om den verksamhet
de fattar beslut kring.
För att de ska få rätt kunskap kommer
verksamhetsansvariga delta vid varje styrelsemöte
för att berätta om den del av verksamheten de ansvarar för.  

•

Ska börja arbeta medvetet och strukturerat
med feedback i personalgruppen.

Minska bidragsberoendet
SV ska ha en långsiktig trygg ekonomi som fungerar
oavsett storlek på bidrag från staten eller andra aktörer.
Om det skulle uppstå ett överskott av pengar
skall dessa användas till att återinvestera i verksamheten.
SV Stockholms län
• Ska skapa samarbeten med landsting och kommuner,
genom bland annat IOP (Idéburet offentligt partnerskap)
för att säkerställa en långsiktig finansiering.
•

Ska hyra ut lokaler när de inte används av verksamheten.

•

Ska anpassa lokalerna så de kan användas bättre
för verksamhet.

•

Ska fortsätta arbetet med ekonomisk uppföljning
för varje verksamhetsområde.

•

Ska se över vilken kompetens som finns bland anställda
och se till att den används på bästa sätt
för att minska behovet av att köpa in olika tjänster.

•

Ska öka de externa intäkterna med 10%,
det vill säga intäkter utöver kommun-, landstings- och statsbidrag.

Vara nyskapande
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.  
SV Stockholms län
• Ska tydligt redovisa hur den post som är avsedd för innovation
ska användas och följa upp resultatet i verksamhetsberättelsen.
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•

Ska testa nya koncept och våga misslyckas.

•

Ska satsa på projektet ”Dansa utan krav”
som innebär att motverka psykisk ohälsa
bland unga tjejer genom dans.

SV Stockholms län 2019
Vi ska trots olika prioriteringar och utmaningar
inte glömma bort vår roll i det lokala samhället.
Vi ska jobba för att ha kontor och lokaler där det behövs.  
Vi ska jobba aktivt med att utveckla vårt nätverk
och ha tydlig struktur.
Verksamhetsmål 2019  
• Vi ska öka vår verksamhet med 10%
i jämförelse med 2018.  
Utvecklingsråd   
Ett utvecklingsråd ska vara lokalt förankrat
och har till uppgift att skapa, utveckla
och underhålla lokala kontakter.  
Ett utvecklingsråd ska bland annat att
besöka SV:s grund-, medlems- och
samverkansorganisationer regelbundet.
För att fungera bra ska utbildningsrådet
ta fram en tydlig samarbetsplan
och ha en levande kommunikation med
avdelningsstyrelse och lokala tjänstemän.
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•

Vi ska under året inventera behov av och utveckla koncept för
eventuella utvecklingsråd.

•

Vi ska se till att varje utvecklingsråd har ett tydligt och avgränsat
uppdrag med ett tidsbundet mätbart mål.  
Det är av största vikt att utvecklingsrådens sammansättningar har
passande kompetens och kontaktytor för varje enskilt uppdrag.

Kvalitetsutveckling    
SV:s deltagare, bidragsgivare och svenska samhället i stort
förväntar sig att vi håller en god 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 genom att efterfråga utvärderingar
från deltagare, cirkelledare och samarbetspartners.
•

Vi ska regelbundet stämma av måluppfyllelsen
i samband med avstämningar samt ingå i
organisationens kvalitetsredovisning.  

•

Vi ska implementera digitala deltagaroch ledarutvärderingar samt ta fram en rutin
för hur vi ska hantera resultaten av utvärderingarna.

Lokaler   
Vi har kontor i Norrtälje, Vallentuna, Upplands Väsby,
Järfälla, Haninge, Huddinge, Tumba och
vårt huvudkontor ligger i Södertälje.
•

Vi ska ta fram en handlingsplan
för hur vi ska anpassa våra kontor och studielokaler
för att göra dom mer tillgängliga.

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.  
•

Vi ska tillsätta en skyddskommitté som årligen
ska upprätta en handlingsplan och följa upp
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

•

Utse ett arbetsmiljöombud.  

Miljö och hållbarhet    
Vi ska följa miljölagstiftningen
och andra krav som berör oss.  
Vi ska jobba för att sprida kunskap och medvetenhet
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till våra anställda och deltagare
om miljö och hållbarhetsfrågor.   
•

Vi ska upprätta en handlingsplan för vårt miljöoch hållbarhetsarbete med konkreta mål.
Uppfyllandet av miljöpolicyn ska kontrolleras
och målen mätas regelbundet.

Uppdragsverksamhet och projekt   
Genom att jobba med projekt och uppdragsverksamhet
kan vi nå till ut fler och bidra till samhällsutvecklingen.
Vid denna typ av samarbeten är vi tydliga med att sätta mål,
start och slut för verksamheten och att det utvärderas.  
•

Vi ska driva projektet ”Dansa utan krav”.

•

Vi ska starta samarbeten i form av IOP med fler kommuner.  

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.   
•

Vi ska utforska andra kommunikationsvägar
än ett traditionellt studieprogram.

•

Vi ska öka användningen av digital kommunikation
och marknadsföring.

•

Vi ska ta fram en plan för hur vi ska öka kunskapen
om vad folkbildning är.

•

Vi ska tillgängliggöra informationen på hemsidan
och i sociala medier genom att göra den lättläst.

Vad statsbidraget används till
Staten ger bidrag till alla studieförbund i Sverige.
Det finns ett tydligt uppdrag vad pengarna skall användas till.
•

Vi ska arbeta med att stödja och stärka verksamheter
som utvecklar demokrati.

•

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.

•

Vi ska arbeta för att öka utbildningsnivån
och därmed utjämna utbildningsklyftor.

•

Vi ska jobba för att öka intresset och delaktigheten i kulturlivet.
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www.sv.se/stockholmslan | 08-120 55 100 | abc@sv.se
Följ oss på facebook @svstockholmslan
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