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Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm är en ideell och självständig organisation med Centerpartiet, Liberalerna och LRF
(Lantbrukarnas Riksförbund) som
grundorganisationer. Studieförbundet Vuxenskolan leds av en,
av avdelningsstämman vald,
styrelse. Styrelsens arbete har
under 2017 letts av ordförande
Sara Svanström. De övriga elva
förtroendevalda har varit Daniel
Sunesson (1:e vice ordförande),
Bonnie Bernström (2:e vice ordförande), Erik Blom (representant
för Vi Unga), Niklas Dahlgren, Pär
Hommerberg, Renate Jüdes, Fredrik Lindstål, Lars Lundqvist, Karin
Wilborg, Hans Wiklund och Märta
Martin Åkesson.
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Studieförbundet Vuxenskolan
(SV) är ett av Sveriges största
studieförbund och verkar i 280
kommuner. SV Stockholm verkar i
Stockholms stad och Lidingö stad.
Vi har egna verksamhetslokaler på
Kungsholmen och på Södermalm,
men mycket verksamhet genomförs också på annat håll runt om
i hela Stockholm och på Lidingö.
Vårt administrativa kontor finns
på Tjärhovsgatan 6, 1 tr.
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Med folkbildning som affärsidé
Att leda en verksamhet som har ”Fritt och
frivilligt” som motto är inte enkelt alla gånger. För med friheten kommer också ansvaret.
Ansvaret för att våra deltagare ska få den
bildningsresa de har rätt att förvänta sig och
ansvaret för att göra rätt saker på rätt sätt.
Vår utgångspunkt är alltid deltagarens förutsättningar, behov och livsmål. Det är deltagaren som avgör vad och hur den ska lära, den
som bestämmer över sin egen bildningsresa,
som engagerar och lär sig tillsammans med
andra. Genom dialog, interaktion och reflektion. Via en studiecirkel eller ett kulturarrangemang. I ett verkligt eller digitalt studierum.
Studieförbundet Vuxenskolans affärsidé är
alltså folkbildning och vi tillhör de idéburna
organisationerna. Vi har en nära koppling till
olika föreningar och organisationer och stöttar deras verksamhet på olika sätt. Vi hjälper
dem i deras demokratiarbete.

2017 präglades för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms del av analyser och kalkyler. En ny organisation har förhandlats fram,
anpassad till minskade statsbidrag och omprioriteringar av verksamheten. Det är komplexa
frågor som vi ägnat oss åt. Förutsättningar
ändras ständigt och utmaningarna är många.
Rent av omöjliga ibland.
Men det omöjliga kan aldrig bli möjligt om vi
inte försöker, vilket jag tycker att vår verksamhetsberättelse också visar. Sex kapitel,
sex verksamhetsområden. Våra kapitel har
lånat sina rubriker från vår förbundsstämmas
prioriterade områden för 2017.
Trots tuffare villkor fortsätter vi alltså att
erbjuda våra deltagare möjlighet till ny kunskap, vidgade perspektiv och höjd livskvalité.
Folkbildning. Den bästa affärsidén av dem
alla.

Annika Estassy Lovén
Chef Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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>> 1. Vi finns för civilsamhället

SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- och
organisationsutveckling.

Ett jämställt och inkluderande
musikliv
4

Fortbildning för
cirkelledare och
föreningar

2017 fortsatte Vuxenskolan att arbeta för ett jämställt och
inkluderande musikliv. Selen Özan har lett kurser i musikproduktion för kvinnor, transpersoner och icke-binära.

– Det är jätteviktigt att synliggöra
kvinnor, transpersoner och ickebinära inom musik och uppmuntra
och stötta till skapande. Det är
högst angeläget att vi tar och får
plats och att det finns sammanhang där vi kan sprida kunskap
och erfarenhet oss emellan genom
en trygg plattform för skapande
och kompetensutveckling, säger
Selen.
Selen Özan är sångerska, låtskrivare och producent och är
utbildad på bland annat Kungliga
Musikhögskolan. Hon har också
arbetat som ledare på Popkollo,
en rikstäckande organisation som
arrangerar musikläger för underrepresenterade grupper.

Selen Özan. Foto: Barbara Chamoun

Selen Özan höll under 2017 kurser
i musikprogrammet Logic X i en
utrustad studio på Östermalm.
Kursen, som innehåller både
teoretiska och praktiska övningar
riktade sig till kvinnor, transpersoner och icke-binära.

Totalt

6 128

Under året har Vuxenskolan haft
ett flertal utbildningstillfällen för
föreningslivet och för cirkelledare.
Exempel på ämnen är Styrelseutbildning, Ledarskap, Konflikthantering, Sociala medier, Det
goda samtalet, Fake News och
Filterbubblor samt Den digitala
deltagaren.
Heldagsutbildningarna har ofta
genomförts med mindre grupper
i våra egna lokaler vid Medborgarplatsen. I september hade vi
även två kvällar fullspäckade med
fortbildande miniseminarier. Över
300 personer deltog.
Därutöver har vi haft specialinriktade fortbildningsinsatser för
ledare och aktiva inom vår musikverksamhet. Exempel är ”Konsten
att nå igenom mediebruset”.

arrangemang 2017
Med

66 500

deltagare
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2017 firade
Vuxenskolan
50 år!

Svensk folkbildning ger Olga gåshud
Olga Biba, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan, brinner
för folkbildning. Här berättar hon om sitt första möte med folkbildningen i
Sverige.

Ny styrelseledamot
Märta Martin Åkesson är ny
som styrelseledamot hos Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm.
Vem är du?
Jag har mina rötter i Kalmar där
jag varit engagerad i civilsamhället sedan cirka 7 års ålder. Det
började i stallet där jag snabbt
fick ta ansvar och växte genom att
hjälpa till med utbildningen av de
nyare ridskoleeleverna. Det fanns
ständigt fler utmaningar att ta sig
an och ju mer jag själv lärde mig,
desto mer ansvar fick jag att lära
vidare. Detta tror jag har format
mig mycket. Senare kom jag att
engagera mig politiskt och idag
jobbar jag som generalsekreterare
för Centerpartiets Ungdomsförbund, något jag tycker är fantastiskt roligt och utmanande.
Vad engagerar dig?
Att påverka, stort som smått. Jag
blir engagerad när jag kan se att
det jag gör har betydelse. Att se
hur någon utvecklas eller hur något förändras som ett resultat av
hårt arbete är den bästa belöningen och det ger ett sug att fortsätta.
Varför har du engagerat dig i
Vuxenskolan?
Jag har sett vilken viktig roll
studieförbunden har. Det som jag
tycker bäst om med Studieförbundet Vuxenskolan är den bredd
av aktiviteter som går att genomföra. Det vi gör är ju att hjälpa
människor att växa tillsammans.
Det tycker jag är fantastiskt och
helt klart något som jag själv vill
vara en del i.

Det var 1990, via ett utbytesprojekt för ungdomar, som Olga kom
till Stockholm från Ukraina (som
då var en sovjetisk republik) och
blev kvar.
På den tiden arbetade hon som
ungdomsledare i hemstaden Dnipro. Med två föräldrar som drev
en orienterings- och bergsvandringsklubb var hon sedan barnsben van vid ett aktivt föreningsliv.
Därför var det naturligt för henne
att söka sig till civilsamhället när
hon invandrade till Sverige.

>> Många
svenskar har
blivit hemmablinda och
ser inte vilken
betydelsefull
folkbildningstradition Sverige har.

ning som så småningom ledde till
att hon fick jobb som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet
Vuxenskolan.
– Många svenskar har blivit
hemmablinda och ser inte vilken
betydelsefull folkbildningstradition Sverige har. Jag får gåshud
bara av att prata om den. Starta
en förening! Gå en studiecirkel!
Lär dig om den demokratiska processen, särskilt viktigt för dig som
har ditt ursprung i en helt annan
samhällsstruktur än den svenska,
säger Olga och avslutar:
– Jag lovar att en spännande och
utvecklande resa väntar alla som
gör det.
Olga Biba. Foto: SV

Märta Martin Åkesson. Foto: Privat

– Jag rekommenderar alla, särskilt de som är nya i Sverige, att
ta kontakt med ett studieförbund.
Man lär sig inte bara om ett ämne
utan även om det nya landet. Mentaliteten, praxis, reglerna … Nya
nätverk skapas, isoleringen bryts
och man får dessutom värdefulla
kontakter med myndigheter, organisationer och arbetsgivare, säger
Olga Biba.

Ändå blev det första mötet en
kulturkrock.
– Jag fick faktiskt en chock, skrattar Olga. I Sovjet var alla kurser
gratis och ledarna avlönade men
disciplinen var också stenhård och
prestationskraven på deltagarna
mycket höga. I Sverige hade man
en mer avslappnad attityd och en
mindre intensiv studietakt. Här
finns tid för eftertanke inskrivet i
pedagogiken, vilket var någonting
helt nytt för mig.

Över 213 000
studietimmar 2017

Olga började sin svenska folkbildningsresa med att starta en
barn- och ungdomsförening för
rysktalande barn, den första i
Stockholm, som arrangerade en
mängd olika aktiviteter: kurser i
språk, litteratur och historia,
koreografi, körsång, teater samt
konst.
Tack vare ett Europaprojekt fick
Olga möjlighet att utbilda sig till
kulturadministratör inom den
mångkulturella sektorn, en utbild-

En ökning med 4 %
från 2016
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Foto: SV

Feminism Inshallah
Filmvisning, panelsamtal
och kvinnors rättigheter. En
spännande kväll där åsikter
fick brytas och nya insikter ta
form.

LRF och folkbildning
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en av Vuxenskolans grundorganisationer. Därför är det naturligt att vi samarbetar om folkbildande verksamhet.
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Martin Magnusson är ordförande
för LRF-avdelningen i Stockholm,
en mycket stor avdelning men
med få aktiva lantbrukare som
medlemmar. Desto fler personer
är skogs- och markägare eller är
yrkesverksamma inom branscher
kopplade till lantbruk. Martin
själv har under många år drivit
Uddby gård i Tyresö, som tredje
generationens lantbrukare. Hans
farfar tog hand om arrendet av
gården redan 1929.

>> Det är en
nytändning i
samarbetet
med Vuxenskolan. Vi
ser en ömsesidig nytta
för båda parter.

personer på kosläpp på Björksättra gård i Huddinge. Allmänheten
är verkligen intresserad, även om
det ibland kan handla om en lite
romantisk grej, säger Martin.
För en del av konsumenterna
handlar intresset om livsstil, att
hitta nischade kvalitetsprodukter.
För andra ligger kvaliteten i att få
handla svenskt. Dagens lantbrukare behöver efterfrågan på både
nisch- och volymprodukter.

Martin har nu gått vidare för att
studera och arbeta för LRF.
– Det är en nytändning i samarbetet med Vuxenskolan, säger
Martin. Vi ser en ömsesidig nytta
för båda parter.
Nya typer av kurser
Ett vanligt samarbetsområde
mellan Vuxenskolan och LRF
brukar vara kurser i motorsåg och
röjsåg för LRFs medlemmar. Men
i Stockholm är helt andra frågor
aktuella. Här finns ett intresse för
livsmedelsproduktionens betydelse i samhället. Många vill bli
medvetna konsumenter samt veta
mer om det svenska lantbruket.
Vad innebär de olika begreppen?
Är närodlat alltid detsamma
som ekologiskt? Varför är det så
viktigt att värna om den svenskproducerade maten? Här har LRF
kunskaper och kan bidra till ökad
bildning.
– Nu senast hade vi 5 000
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Martin Magnusson. Foto: SV

– Det ställs alltmer krav från
organisationer, politiker och
upphandlare inom det offentliga.
Lantbrukaren måste möta nya
regler och riktlinjer. Det är därför
viktigt att sprida kunskap om och
öka förståelsen för lantbrukarens
villkor, säger Martin.

5 viktiga verksamheter för nyanlända under 2016

Omkring hundra personer samlades på GT30, Grev Turegatan
30, för en visning av dokumentärfilmen ”Feminism Inshallah!
Historien om arabisk feminism”.
Därefter följde ett samtal i en
panel som bestod av Gulan Avci,
ordförande Liberala Kvinnor,
Maria Elmezoak, ordförande Marockanska kvinnoförbundet, Reza
Bagher, filmregissör och Rosanna
Dinamarca, riksdagsledamot
(V). Samtalet leddes av Paula
Ternström och Pär Hommerberg,
initiativtagare till arrangemanget
som anordnades i samarbete med
Liberalerna.
Samtalet kom att kretsa en hel del
kring varje kvinnas rätt till sin
kropp, vad hon vill ha på sig och
vad hon inte vill ha på sig. Rosanna Dinamarca ville flytta fokus
till de mer strukturella frågorna
om hur kampen för jämställdhet
och kvinnors frigörelse ser ut i
Sverige idag. Reza Baghers påstående att det i princip inte var
möjligt att vara feminist och troende muslim väckte starka motreaktioner i publiken. Men det ledde
också till ett samtal om vikten av
att kvinnor måste få göra egna
tolkningar av vad deras religion
står för. Gulan Avci resonerade
kring religionens plats och roll i
vårt sekulära demokratiska samhälle. Hon pekade på utmaningarna i att många människor lever
utifrån klansamhällets ”lagar”,
regler och normer. Maria Elmezoak berättade om erfarenheter
att som muslimsk kvinna leva och
röra sig i olika samhällsmiljöer.
Seminariet visade på vikten av att
vi kan få samtala om dessa svåra
och komplexa frågor.

>>

2. Vi engagerar unga

SV tillgängliggör folkbildningen för unga i samhället.
Sabrina Sutikno Foto: Sahara Abdu

Sabrina arrangerar event på 43an
Vi träffar rapparen och eventarrangören Sabrina Sutikno på 43an, Vuxenskolans lokal vid Hornstull. Sabrina
är grundare av Mad Movement, en rörelse som vill förena människor genom urban kultur. Freestyle Fridays är
en av rörelsens grenar där rappare samlas.
– Tanken var att jag ville uppträda
oftare men det hela utvecklades
till något större, det känns som
om mitt liv började efter Freestyle
Fridays. Jag har lärt mig allt
från att trycka upp flyers till att
förhandla med människor. Jag har
lärt mig att möta folkets – publikens – behov, utan att sätta mig
själv i fokus, säger Mad Movementgrundaren Sabrina.
Startskottet ägde rum för ett halvår sedan mitt på Götgatan. Sabrina berättar att hon ville skapa sin
egen scen där hon kontrollerade
upplägget av sina rapuppträdanden, ljud och stämning inkluderat.
Det hela eskalerade snabbt och tog
formen av en fredags-cypher (en
sorts improviserad battle) i en källarlokal på Söder. Idag består Mad
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>> Mad Movement är en
rörelse med
visionen att
förena folk
genom urban
kultur.

Movement av en grupp på 200
musikälskare som samlas en gång
i månaden i hiphopens namn.
– Mad Movement är en rörelse med visionen att förena folk
genom urban kultur. Freestyle
Fridays är en av rörelsens grenar
där rappare samlas för att battla,
uppskatta och inspirera varandra,
förklarar Sabrina.
Den indonesiskfödda rapparen
berättar att hon lyckades omvända
sina svagheter till styrkor. Svagheterna bestod av en kultur som
inte ser musik som karriär och att
hon är en kvinnlig hiphop-rappare
med utländsk bakgrund.
– Min ambition kommer från
mina svagheter. Jag är del av
minoriteten inom hiphop och jag
valde länge att se nackdelar i mina

3
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”brister”. Men när jag insåg att det
är just de som får mig att sticka ut
förändrades allt.
Vi promenerar längs med Hornstulls strand bara några hundra
meter från festlokalen och förbi
passerar två män som Sabrina
hälsar på. Den ena frågar “är detta
den beryktade arrangören”. Sabrina ler blygsamt.
– Många äldre arrangerar event
medan yngre musiker skriver låtar
och spelar in musikvideos. Sedan
kommer en ung tjej och gör ett
kulturevent och lyckas dra dit en
blandad åldersgrupp. Det finns
så mycket möjligheter för dagens
kreativa ungdomar om de bara
öppnar upp ögonen.
Text: Dagmawit Alemayehu
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Kompasshuset
Samarbete med
Kurser med
Svenska från
Vardagssvenska
Letterbox
Gateway-studion
Kompasshuset
– en mötesplats för
Club värde-Blå Huset
100 internatio-The Tube
sekulär
dag 1 för nyanför nyanlända
-Bokpaket
en gång
per
Unga från olika förorter
Musikverksamhet för
– en mötesplats för
Livearrangemang för
unga
ensamkomnella
kulturförgrund
lända
unga med unga ledare
månad till barn i familjer
kommer till studion där
våra musikgrupper
unga ensamkommande
mandeförsörjasylsökande
med långvarigt
de får stödeningar
att utvecklas
asylsökande
ningsstöd.

inom musik.
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5 viktiga verksamheter för unga under 2017
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Stort dansintresse bland
unga i Tensta och Kista
Vuxenskolan har under många år engagerat
sig i ungas musikskapande. På ungdomsgårdar i Tensta, Kista och Skärholmen har unga
fått möjlighet att lära sig musikproduktion i
studio.
Nu växer även intresset för dans. Inom hiphopen har
breakdance lockat många killar att uttrycka sig, inte
sällan med en hel del akrobatiska inslag. Bland tjejerna har dancehall blivit populärt, en stil med rötter i
jamaicansk musik och tradition.
Bintou Secka, volontär, med Aisha Abdulle i arrangörsgruppen. Foto: SV

Gäcda-festivalen – av unga, för unga
Festivalen Gäcda genomfördes för fjärde året i rad i Spånga
By. Gäcda betyder fest och glädje på somaliska och det blev
verkligen en energisk och härlig festivalkväll med musik och
dans, med minst 3 000 personer i publiken.

8

Gäcda 2017 gick av stapeln lördagen den 26 augusti. Festivalen
anordnades av unga i Tensta för
unga. Officiella huvudarrangörer var Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholms Stadsmission,
Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning samt medarrangör Studiefrämjandet.
En arrangemangsgrupp, med en
kärna på tre tjejer och en kille
mellan 17 och 19 år, har själva
tagit huvudansvaret för budgetplanering, ansökningar, artistbokningar, marknadsföring och
logistik. Arrangemangsgruppen
bedrevs som en studiecirkel, i
samarbete med Vuxenskolan och
Stadsmissionen. För de fyra unga
var det fjärde året med Gäcda
och andra gången de själva hade
rollen som arrangörer.
Uppskattningsvis runt 30005000 personer besökte festivalen,
från tidig eftermiddag till sen
kväll. Många kom från närområdet men på festivalen fanns
även besökare från till exempel
Botkyrka, Göteborg, Eskilstuna
och Nyköping. Festivalens line up
bestod både av lokala förmågor
och lite mer etablerade artister.
Några av banden under årets Gäcda-festival var Ard Adz (England),
Aden & Asme (Göteborg), Denz,
Naod och Simeon. Banden tillhör

främst hiphop-genren, men även
grime, r’n’b/soul samt pop och
trap music. Dansgrupperna The
Movement och Unruly’s dancehalluppträdanden fick publiken
att gunga.
Förutom mycket musik- och
dansakter innehöll festivalen
”Gäcda Junior” för yngre barn
tidigare på dagen, med ponnyridning, dansstopp-tävling med
mera. Mat serverades på plats av
ungdomar samt fritidsgårdspersonal. En mängd volontärer deltog
samt sommarjobbare avlönade av
Stadsdelsförvaltningen. Säkerheten sköttes av personal från
närliggande ungdomsgårdar samt
den lokala trygghetsgruppen ”Ortens Favoriter”.
Ambitionen är att fortsätta med
GÄCDA-festivalen även 2018 och
om möjligt kommande år. Intresset har vuxit över tid och artister
hör nu av sig till arrangörerna för
att de önskar bli bokade. Framöver planerar man att förmedla
konceptet vidare till andra unga
i andra delar av Storstockholm
och landet. Studieförbundet
Vuxenskolan är stolta över att ha
varit delaktig i möjliggörandet av
dessa lyckade arrangemang i ett
område där det finns ett behov
av lättillgängliga och efterfrågade
kulturaktiviteter.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Dancehall hör egentligen inte till hiphop-genren men
förekommer numera i samma sammanhang. Man
samlas i crews, men dansen är individuell eller sker
parvis under tävlingar. Dansen kan vara utmanande
och har delvis blivit en symbol för kvinnlighet på
egna villkor. Ofta görs egenproducerade videofilmer.
En svårighet för alla som ägnar sig åt dans är att hitta
bra danslokaler. Men på ett antal ungdomsgårdar
satsar man på just det. En av dessa är Kista ungdomsgård där Vuxenskolan är engagerad. Vid olika
event får ungdomar delta i workshops, göra utställningar inom foto och graffiti och inte minst tävla i
såväl breakdance som dancehall.
Danstävlingar, där man tävlar mot varandra i battles,
lockar många, både deltagare och publik. Särskilt om
vinnarna utses av en professionell jury och tävlingen
leds av någon namnkunnig artist. Då Vuxenskolan
och Kista Ungdomsgård tillsammans ordnade hiphop-eventet ”3 Days of Hiphop” 2017 leddes tävlingen av jamaicanske internationellt kända artisten Kool
Ravas. Ett event som förhoppningsvis kommer att
följas av flera.

Dancehall-battle. Foto: SV
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grupper i musikverksamheten

>>

3. Integration

SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration.

Ness Hakin fick Stockholms
stads folkbildningsstipendium
Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare
Nassnet ”Ness” Hakin tilldelades under 2017
Stockholms stads folkbildningsstipendium
som går till engagerade och skickliga folkbildare i Stockholm.
Motiveringen lyder:
”Tack vare Nassnet Hakins insatser som volontär och cirkelledare i vardagssvenska och musik på
träffpunkten Kompasshuset, har många ensamkommande flyktingungdomar fått möjlighet att
ta del av den svenska
folkbildningstraditionen. Nassnet har genom
sitt starka engagemang
bidragit till att ge ungdomarna ett kreativt
utrymme och fått dem
att känna sig välkomna
och sedda.”
Stipendium och diplom
delades ut vid en
prisutdelningslunch i
Stadshuset i augusti.

Ministerbesök på Kompasshuset
Vår träffpunkt för ensamkommande unga – Kompasshuset
– fick den 24 november besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, som också ansvarar för folkbildningen.
Under besöket fick Anna Ekström
träffa unga som skapar musik i
studio, vara med i engagerande
lagtävling samt höra ungdomarnas egna berättelser.
Ungdomarna har kommit till
Stockholm som tonåringar,
ensamma efter en farlig resa över
kontinenter. Nu går de i skolan
och bor ofta på boenden. Några
har fått uppehållstillstånd, andra
väntar på besked. Några har
lämnat Stockholm efter att de fått
avslag eller av andra skäl.
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Kompasshuset är en träffpunkt
öppen en kväll i veckan där de
unga får prova på olika fritidsaktiviteter, träffa vänner och få stöd
med svenska och läxläsning.
– Vi vill hjälpa de unga att hitta
sin väg i livet, säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet
Vuxenskolan i Stockholm.
Verksamheten har pågått i två år
och totalt har över 200 ungdomar deltagit. Nya deltagare
tillkommer allt eftersom och både
killar och tjejer deltar.

Nassnet ”Ness” Hakin. Foto: SV

Anna Ekström. Foto: SV

100 internationella
föreningar
har sin hemvist hos oss
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Plats för nytänkande

Union väcktes. Föreningens verksamhet går ut på att i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan
Stockholm och med studiecirkeln
som grund, hjälpa nyanlända från
Mellanöstern att komma över de
kulturella barriärerna.
– Vi vill hjälpa våra medlemmar
att bli integrerade i Sverige. Det
är fantastiskt att man som vuxen
får möjlighet att lära sig något
nytt och erbjuds att engagera sig
i meningsfulla aktiviteter. Den
hjälp som nyanlända får tack vare
svensk folkbildning är verkligen
ovärderlig.

Jag slutar aldrig att drömma
10

Ali Mohamed är läkaren som brinner för att hjälpa nyanlända från Mellanöstern att komma över de kulturella barriärerna – att bli integrerade. Till Sverige
kom han från Gazaremsan via Ryssland. Idag verkar han och hans nystartade
förening inom Studieförbundet Vuxenskolan.
– Jag har varit kär i Sverige ända
sedan jag som liten pojke läste att
landet inte varit i krig på 200 år.
Som palestinier vet jag alltför väl
vad krig innebär och Sverige blev
en dröm för mig. Mirakel händer!
Jag slutar aldrig att drömma …
Växte upp i Gaza
Ali Mohamed föddes och växte
upp i en flyktingförläggning i
Gazaremsan. För tio år sedan blev
drömmen om Sverige verklighet.

Ali hade då hunnit utbilda sig till
läkare i Ryssland. Idag jobbar han
inom den svenska sjukvården.
– Det jag älskar mest med Sverige är demokratin, yttrandefriheten
och människors öppna sinnen.

>> Vi vill
hjälpa våra
medlemmar
att bli integrerade i
Sverige.

Startade förening
Det var efter att Ali varit cirkelledare i svenska för arabisk- och
rysktalande samt i sjukvårdssvenska som idén om att starta
föreningen Integrationscenter

Ali Mohamed. Foto: Privat

Samhällsaktör
Studieförbundet Vuxenskolan har ett viktigt
uppdrag i att verka för demokrati och delaktighet i samhället. Vi arbetar för att så många
grupper som möjligt ska få tillgång till folkbildning.
Under 2017 genomförde vi viktiga insatser för
nyanlända: Vardagssvenska och Svenska från
dag 1. Kompasshuset är en viktig mötesplats
för unga ensamkommande. Vi samarbetar även
med 100 internationella kulturföreningar.
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Föreningen växer
Antalet medlemmar i föreningen
växer – det finns en stor efterfrågan på den typ av verksamhet som
föreningen erbjuder vilket är både
glädjande och bekymmersamt.
– Utmaningen är att hitta
lämpliga lokaler som ryms inom
vår budget. Vi är väldigt tacksamma för det stöd som vi får
från Vuxenskolan och hoppas att
vårt samarbete ska utvecklas, för
Sveriges bästa.

Över

>> 4. Folkbildning för alla

SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsnedsättning för ökat inflytande över
det egna livet och samhället i stort.

Funktionsrätt

Grupper för anhöriga

Studieförbundet Vuxenskolan vill uppmärksamma rättigheter
för människor med funktionsnedsättning – för ökat inflytande
över det egna livet och samhället i stort. Vi arbetar främst med
personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk
ohälsa.
Begreppet ”obildbar” togs bort
ur svensk utbildningslagstiftning
1968, och folkbildningen gavs
chansen att utveckla hur man
skulle kunna inkludera människor
med funktionsnedsättning i sin
bildningsverksamhet.
Vuxenskolan arbetar främst
med personer med intellektuell
funktionsnedsättning och psykisk
ohälsa. Vi är det studieförbund
som är störst när det kommer till
kursverksamhet för personer med
funktionsnedsättning.

Utbildning av läsombud och högläsare

Vår verksamhet är bred. Det
handlar om tillgängliggörande och
lärande aktiviteter inom kultur
och fritid, exempelvis teater, musik, dans och bild. Det handlar om
egenmakt och demokrati.
Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan breder ut
sig, men stigmatiseringen finns
kvar. Även om vi som folkbildare
inte behandlar psykisk ohälsa
kan vi hjälpa organisationer och
människor att lära av varandra.

Livslångt lärande och kultur
Alla människor ska ha rätt till
bildning och kultur. Många
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människor med funktionsnedsättning är dock utestängda från
högre utbildning. Därför spelar
studieförbunden en viktig roll.

2
Måla med vänster hand
– för personer
med afasi

3
TAKK – teckenkommunikation

Har du någon närstående med psykisk ohälsa,
funktionsnedsättning eller annan diagnos?
Då kan det kan vara givande att träffa andra i
samma situation.
Syskon, förälder, barn, partner. Att ha en närstående
som drabbats av ohälsa eller funktionsnedsättning
påverkar ofta livet på många olika sätt. Hos Studieförbundet Vuxenskolan finns en möjlighet att träffa
andra i liknande livssituationer. Här ordnas träffar
för anhöriga.
– Vi samarbetar med kommunens anhörigkonsulenter, berättar Kerstin Risbo-Skärström, som arbetar på
Vuxenskolan i Stockholm.
På så sätt blir ofta träffarna kostnadsfria för deltagarna. Vana cirkelledare håller i träffarna. Det
finns grupper för exempelvis föräldrar till barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer
vars partner drabbats av Parkinson samt för syskon
till personer med psykosdiagnos.
– I en anhöriggrupp kan man prata om sådant man
kanske håller för sig själv annars, säger Kerstin
Risbo-Skärström. För många är det en stor lättnad att
veta att man inte är ensam.
Vill du veta mer om våra anhöriggrupper? Mejla oss
på stockholm@sv.se.

4

5

Cirklar på boenden för ökad
delaktighet

Ett ökat antal
cirklar inom psykisk ohälsa

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

5 spännande
frånfunktionsnedsättning
2016
5 viktigamusikföreläsningar
verksamheter inom
2017
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Lättläst valinformation
Det ingår i demokratins DNA att så många
som möjligt ska vara med och bestämma.
Även de som behöver lättlästa texter för att
kunna ta till sig skriven information.

Atab leder gruppen i västafrikans dans. Foto: SV

Dans med Atab
En stunds tystnad och fokus. Så inleds dagens cirkel i västafrikansk dans på Mosaikteatern.
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Just den här gruppen, där deltagarna har en intellektuell funktionsnedsättning, har ledaren Atab
Bayo haft i flera år. De känner
varandra väl och det märks att
gruppen gillar att dansa tillsammans. Atab hälsar på varje person
när han börjar cirkeln och han är
noga med att se individerna.
Kommunikation genom dans
Atab ser dansen som en helhet.
– Dansen är respekt och kommunikation oavsett vilken grupp
det är jag leder, säger Atab.
– Mitt fokus är att visa öppenhet
och acceptera personerna i gruppen för att skapa ett möte mellan
mig och dem.

Blev cirkelledare
År 2000 flyttade Atab till Sverige
och blev snabbt en efterfrågad
danspedagog. Några år senare blev
han cirkelledare hos Vuxenskolan.
Atab dansar flera olika västafrikanska dansstilar. Han blandar
alla stilar i sina olika kurser. Atab
är också trumlärare. Trummorna
är en viktig del i den västafrikanska kulturen. De kommunicerar
med dansaren.
– Jag är väldigt glad över att jag
har detta att ge andra, säger Atab.
– Det är väldigt givande att dela
dansen med de som går kurserna.

Började tidigt
Själv blev Atab introducerad till
dansen tidigt via sin mammas
rygg. Han började som ung i dansgruppen Ballet Bougarabou i Saly
utanför Dakar, Senegals huvudstad. Där ledde han också grupper
för första gången.

Distanskurser i att skriva lättläst
Studieförbundet Vuxenskolan bedriver en omfattande
kursverksamhet för
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det
finns en stor variation inom gruppen,
men många kan
tillgodogöra sig
texter skrivna ”på
lättläst”.
Studieförbundet
Vuxenskolan har
även tagit fram
Kersti Larsson. Foto: SV
distanskurser där
man får lära sig att
skriva lättläst svenska. Kurserna, som främst vänder
sig till personal inom LSS, Lagen om särskilt stöd
och service, möter ett mycket stort behov. Tusentals
anställda inom LSS behöver kunna skriva texter som
fungerar för brukarna.

1284
Atab Bayo. Foto: SV

I samarbete med Stockholms stads behandlingsenhet utvecklade vi den Brukarskola vi
fått särskilda medel för att starta. Cirklar med
teman som egenmakt, friskvård och hälsa startades upp under hösten.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

– För att lyckas med det måste valinformationen utformas så att alla väljare förstår, säger Kersti Larsson
på Studieförbundet Vuxenskolan.
Studieförbundet Vuxenskolan tar därför just nu
fram en ny och helt unik onlineutbildning. Där får
politikerna tips på hur man går till väga för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av
partiets information inför valet.
– En dröm är att alla partier ska ha lokal valinformation på lättläst i valrörelsen i höst, säger Kersti
Larsson.
Lättläst är en metod som används av myndigheter.
Men även vardagliga texter behöver finnas på lättläst
svenska för dem som har behovet.

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet inom
området funktionsnedsättning
2017
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Unika deltagare i
verksamheten inom
funktionsnedsättningsområdet

>>

5. Aktiva seniorer

SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan.

Samarbete med
seniora föreningar

Kurser i smart teknik
I Vuxenskolans lokaler på Östgötagatan samlas deltagare för
eftermiddagens cirklar.

Vill pröva ny teknik
Ett stort filmintresse gör att hon
vill pröva ny teknik. Det började
redan på 60-talet då hon skaffade mynt-tv. Idag får hon och de

andra deltagarna lära sig hur man
styr Apple-tv genom telefonen.
– Teknik ingår i livet, man
måste följa med. Annars blir man
isolerad, säger Hanna-Maija och
konstaterar att hennes yngre syster knappt kan skicka ett sms.
Men det gäller inte Hanna-Maija som alltid gått på olika utbildningar och kurser. Mitt i livet
valde hon att gå Komvux och senare högskoleutbildning som tog
henne till en ny yrkeskarriär som
åklagare. Men studiecirkeln är en
form som passar henne bra.
– Man får liksom en ny chans,
träffar nya människor. Och i cirkeln är det aldrig tävlingsinriktat,
man behöver inte vara bäst. Alla
är likvärdiga här, oavsett bakgrund, säger Hanna-Maija.
Kursledare Gabriel Eliasson . Foto: SV

Hanna-Maija Bergman ser fram
emot några timmars fortsättningskurs i iPhone under Gabriel Eliassons engagerade ledning. Hon är
verkligen ingen nybörjare inom
folkbildningen utan har deltagit i
cirklar kring såväl akvarellmålning
som sång och teater. Men nyfikenheten på teknik är det som nu
främst vägleder henne.
– Jag försöker lösa olika problem själv, men är trött på att
ringa support utan att få bra hjälp,
säger Hanna-Maija.

En av våra viktigaste och största målgrupper
är seniorer. Studieförbundet Vuxenskolan
har ett omfattande samarbete med de cirka
27 lokala SPF-föreningarna samt med de fem
stora SeniorNet-klubbarna i Stockholm.
För Vuxenskolan är det livslånga lärandet en bärande tanke då bildningsresan fortgår hela livet. Vuxenskolans ambition är att erbjuda seniora personer ett
rikt utbud av kurser och aktiviteter. Vi har ett stort
utbud av friskvårdskurser, kom-igång-kurser i smart
teknik samt flera dans- och teaterkurser som riktar
sig till seniorer. Sammanhang då man kan få möta
andra och utbyta erfarenheter. Något som varit tydligt de senaste åren är att seniorer gärna går kurser
inte bara dagtid utan även kvällstid.
Under 2017 har vi haft 2347 studietimmar och 413
kulturarrangemang tillsammans med SPF. Vi har
även ordnat träffar för bland andra studieombuden
inom SPF, möten för erfarenhetsutbyte och inspiration.
Sedan flera år tillbaka har vi också ett samarbete
med de stora SeniorNet-klubbarna i Stockholm.
Verksamheten i klubbarna utgörs i första hand av
cirklar, kurser, tematräffar och dataträffar där det
nya inom data presenteras, som till exempel Swish,
mobilt bank-ID, handla på nätet, säkerhet, Facebook
och Instagram. Kurserna har visat sig vara mycket
populära. Med SeniorNet har Vuxenskolan Stockholm haft sammanlagt 1 252 timmar och 161 kulturarrangemang under 2017.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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>>

6. Livslångt lärande
Bild från kursen ”Sy ett livstycke”. Foto: Slöjd Stockholm

Nytt samarbete med Slöjd Stockholm
Studieförbundet Vuxenskolan har inlett ett helt nytt samarbete med
Slöjd Stockholm.
Båda organisationerna har ett
stort utbud av kurser inom hantverksområdet. Ambitionen är att
gemensamt förstärka slöjden inom
folkbildningen, att öka utbudet av
slöjdkurser samt att nå ut ännu
bredare än idag.
Lyfter kursutbudet
– Att samverka med en part som
har så stort kunnande inom slöjdområdet kommer att lyfta hela
vårt kursutbud inom hantverksområdet, säger Annika Estassy
Lovén som är verksamhetschef vid
Studieförbundet Vuxenskolan i
Stockholm.
– När vi finns med i Vuxenskolans kanaler så når vi ut till ännu
fler som är nyfikna på kurser i
slöjd, säger Andreas Sohlberg som
är chef för Slöjd Stockholm.
– Samarbetet ger oss möjlighet
att fokusera på vårt specialområde
– slöjd.

de näverburkar och täljkurs för
kvinnor.

>> Att samverka med
en part som
har så stort
kunnande
inom slöjd
kommer att
lyfta hela
vårt kursutbud.

Varierat utbud
Innehållsmässigt handlar det om
allt från brickvävning till tampa-

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Kurserna går främst av stapeln
i Slöjd Stockholms vackra och
funktionella lokal Slöjdrummet
– inrymd hos Stockholms Läns
museum i Dieselverkstaden i
Nacka. Det finns förhoppningar
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om att utöka samarbetet på sikt,
bland annat inom internationell
slöjd. Potential för detta finns
inom de många internationella
kulturföreningar som bedriver
bildningsverksamhet inom ramen
för Studieförbundet Vuxenskolan.

Tampade näverburkar. Foto: Ramon Persson

14

unika deltagare i vår
verksamhet 2017

Foto: Slöjd Stockholm

Normbrytande täljkurs
Vuxenskolan Stockholm har, i samarbete med
Slöjd Stockholm, startat kursen ”Tälj med
kniv och yxa – täljkurs för kvinnor”.

Podden Läsglädje – en del av Vuxenskolans arbete för läsfrämjande
För Studieförbundet Vuxenskolan är skriv- och läsfrämjande
en hjärtefråga. Podden Läsglädje är ett nytt sätt att nå ut med
Vuxenskolans författarsamtal.
Vuxenskolans författarserie leds
av Annika Estassy Lovén, som är
chef för Vuxenskolan i Stockholm
men även författare på Norstedts.
Författarsamtalen genomförs inför
en mindre publik.
Serien utgör stommen i den nya
podcasten. 2017 års författarsamtal med Sara Löwestam, Eva
Swedenmark, Hans Gunnarsson,
Aino Trosell, Victor Estby, Christoffer Carlsson, Åsa Hellberg och
Anna Laestadius Larsson finns
tillgängliga i podden.
Samtalen beskrivs som ärliga och
nära. Den trogna publiken bidrar
till den avslappnade stämningen.
– Samtalen berör alltid skrivandet
och den personliga upplevelsen
av författarskapet, säger Annika
Estassy Lovén.
Varför en podcast?
– För oss som studieförbund är
skrivande och läsande en hjärtefråga. Vi arbetar med skriv- och
läsfrämjande på många olika sätt;
vi har skrivarkurser, rundabordsamtal, bokcirklar med mera.

Podden blir ett nytt sätt att nå ut
med samtal vi redan för.
Namnet Läsglädje?
– Vår roll som studieförbund
är att finnas utanför det formella
utbildningssystemet. Deltagandet
hos oss är fritt och frivilligt. Därför
är läsglädje ett nyckelord för våra
skrivarkurser och för våra läsfrämjande insatser. Därav namnet.
Vill du lyssna på Läsglädje?
sv.se/lasgladje
soundcloud.com/lasgladje

847
Kulturarrangemang
och föreläsningar
genomfördes 2017

Skogshuggare, timmermän och snickare. Detta är
områden som ofta förknippas med män.
Varför en täljkurs för kvinnor?
– Vi fick en möjlighet att samarbeta med Slöjd
Stockholm. Tidigare hade väldigt få kvinnor anmält
sig till täljkurserna och därför ville vi prova det här
nya konceptet som också är ett sätt att bryta traditionella normer.
En undersökning av Studieförbundet Vuxenskolans
täljkurs för kvinnor som gjordes av Ebba Bryngelsson, praktikant på Kulturvetarlinjen, visade att en
kurs bara för kvinnor med en kvinnlig handledare i
ett typiskt manligt sammanhang bidrog till en avdramatisering av en typiskt ”manlig sfär”. De intervjuade
kursdeltagarna, som valt att vara anonyma, menade
att kursen känns mer tillgänglig med en kvinna som
ledare. Många hade valt kursen inte bara för att den
riktar sig till kvinnor, men också för att det är en
nybörjarkurs. En del hade aldrig hållit i en täljkniv
tidigare medan andra arbetade som slöjdlärare men
behövde vidareutveckla sin kompetens.
Samtliga deltagare menade att kurser med fler
kvinnor som deltagare
blir mer prestigelösa.
Man behöver inte vara
lika orolig att göra fel.
Kursdeltagare beskrev
en upplevd skillnad
mellan hur män respektive kvinnor hjälper
varandra samt hur pass
inkluderande klimatet
är. De upplevde att det
var enklare att fråga kvinnor om hjälp. Män ansågs
vara mer inriktade på att göra sitt och sedan gå
därifrån. Många var därför övertygade om att deras
frågor skulle anses dumma eller irrelevanta och även
att de skulle ”ta dyrbar tid” från både övriga deltagare
och handledaren.
Deltagarna konstaterade att i en kvinnokurs blir det
inga ”dumma” frågor, alla får den hjälp de ber om.
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
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Katarina Tängermark. Foto: SV

Författarsamtal med Sara Löwestam. Foto: SV
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Studera franska och lär dig
om dig själv och din historia
Varför lära sig franska när alla ändå talar
engelska? Vi ställde frågan till Alexandre
Emery, cirkelledare i just franska. Svaret
kommer snabbt och utan tvekan.
– Därför att över 500 miljoner människor i 36 länder
talar det. Dessutom har Frankrike och Sverige en
gemensam historia och många svenska ord kommer
från franskan.
Foto: Elisabeth ”Ella” Landberger

Fotograf och kursledare
Jag fångar Ella precis efter ett kurspass i foto hos Studieförbundet Vuxenskolan. Tio inspirerade fotokursdeltagare väller
ut ur rummet.
– Jag brinner för människors
växande, och det är väl det som
gör att jag jobbar som fotoledare,
säger Elisabeth ”Ella” Landberger.
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Ella hade under flera år en framgångsrik karriär som keramiker.
Sedan sadlade hon om och blev
fotograf och idag leder hon också
fotoresor runt om i världen.
– Jag tror att människan har
förmåga att göra olika saker – om
man är duktig på någonting så kan
man vara lika duktig inom ett annat område som man intresserar
sig för, säger Ella.
Varför bestämde du dig för att bli
fotograf?
– Intresset tog fart under min tid
som keramiker, berättar Ella. Jag
ville göra allting själv, skapa mina
egna webbsidor, ta mina egna
bilder och så vidare. Jag upptäckte
snart att det var väldigt intressant
men att kameran kunde mer än
jag. Det retade mig att jag inte
kunde ta de bilder jag ville. Så tog
fotointresset över. Det är i och för
sig typiskt för mig. Jag blir nyfiken
på nya saker och vill lära mig.
Varför blev du kursledare?
– Jag har alltid hamnat i en
pedagogisk eller informerande
roll oavsett vad jag har ägnat mig
åt. Jag tycker om det som händer
i gruppen och det som händer
mellan ledaren och gruppen – det

är en spännande energi som jag
mår väldigt bra av.
Vad gör ni på kursen?
– Vi blandar teori och praktik,
säger Ella. Idag har jag haft en
grundkurs och då går vi igenom
de grundläggande sakerna inom
fotografering. Och sen får alla
vara inne i sina kameror och
trycka och pilla och hitta de knappar som behövs för att kunna göra

Elisabeth ”Ella” Landberger. Foto: Privat

en viss inställning. Och så varvar
jag med olika övningar.
Just idag står det vaser med
blommor och tennisracketar på
bordet.
– Ja, att ställa skärpan på blomman bakom nätet i racketet – det
är en viss svårighetsgrad i det,
säger Ella med en glimt i ögat.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

I fem år har Alexandre, som alltid känt sig dragen till
pedagogiska yrken och är utbildad idrottslärare med
funktionsnedsättning som specialinriktning, arbetat
som cirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan.
– Vuxenskolans värderingar stämmer väl överens
med mina, jag tror också på mångfald och ett öppet
sinne.
Stockholm lockade
Att Alexandre upptäckte Stockholm har han en trevlig svenska att tacka för, men att han blev kvar beror
på staden.
– Jag har rest mycket och
tycker att Stockholm är Europas vackraste huvudstad.
Det är öppenheten, närheten till vattnet och naturen
som gör det men också
stadens behändiga storlek.
Unik folkbildning
Den nordiska folkbildningstraditionen med sina studieförbund och studiecirklar
Alexandre Emery. Foto: Privat
är unik. I Frankrike är barn
och ungdomar som vill lära sig svenska hänvisade till
antingen privatlektioner, kurser anordnade av Svenska skolan och Svenska kyrkan eller till universitetet.
Distanskurser finns också. Vuxna har dock inte lika
många alternativ som i Sverige.
Trivs som cirkelledare
Alexandre trivs med att vara cirkelledare och uppskattar mångfalden i studiecirklarna.
– Bäst är den dynamik som uppstår när en grupp
människor med olika bakgrund och ålder möts.
Dessutom är det roligt att höra om skälen till att
deltagarna vill lära sig ett nytt språk. En del gör det
av kärlek, andra för att utvecklas eller för att de helt
enkelt älskar den franska kulturen, säger Alexandre
och lägger till:
– Att studera franska innebär inte bara att lära sig
ett nytt språk utan även att lära känna sig själv och
sin historia.
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Siffror för unika deltagare och antal studietimmar för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm är hämtade från SCB.
Unik deltagare innebär att en person endast räknas en gång även om personen deltagit i flera studiecirklar under året.

Intäkter
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Verksamhet

Statsbidrag(44
(44%)
%)
Statsbidrag

Studiecirklar

Kommunbidrag(8
(8%)
%)
Kommunbidrag

Kulturarrangemang

Deltagarintäkter(21
(21 %)
%)
Deltagarintäkter

4% 3%

Annan folkbildning

Finansnetto (19 %)

Finansnetto (19 %)

Landstingsbidrag (5 %)

Landstingsbidrag (5 %)
Övriga bidrag (2 %)

Övriga bidrag (2 %)

Övriga intäkter (1 %)

Övriga intäkter (1 %)

Studiecirklar
Kulturarrangemang

4% 3%

Annan folkbildning

93%

4 794
studiecirklar
under 2017

93%

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Plats för nytänkande

Förvaltningsberättelse
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 förbundsstämman, fastställt idéprogram.
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SV ska tillhandahålla en bred
folkbildningsverksamhet till allmänheten, grundorganisationerna, övriga medlemsorganisationer
och samverkande organisationer
samt erbjuda mötesplatser för att
skapa engagemang i angelägna
samhällsfrågor.
Antalet unika deltagare i verksamhetsformerna studiecirkel och
annan folkbildningsverksamhet
per 2017 hämtas ur verksamhetsprogrammet Gustav, med
arrangemangstatus ”Skickat till
FBR”. Siffran kommer att justeras
av SCB/FBR med godkända
undantag och efter kontroller mot
befolkningsregistret.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Under 2017 har avdelningen,
förutom ordinarie verksamhet,
fortsatt att arbeta för att kunna erbjuda folkbildning till asylsökande
och nyanlända. Verksamheten
har varit inom ramen för de av
Folkbildningsrådet särskilt avsatta
medel. Året har även ägnats åt
att fortsätta kommunicera vårt
varumärke och utveckla verksamheten. Vi har varit en synlig
kultur- och samhällsaktör.
Stort fokus lades under 2017
på att analysera och utvärdera
avdelningens verksamhet och
ekonomi med syfte att senast
2019 komma till rätta med det
stora budgetunderskott som ett
förändrat statsbidragssystem lett
till. Avdelningen fick 2017 83% av
2016 års tilldelning (en minskning
med 3.847.386 kronor) och behöver göra omprioriteringar samt
se över organisationen. Fackliga
förhandlingar påbörjades i september och avslutades i enighet i
december.
Efter att hyresvärden för vår verksamhetslokal på Hantverkargatan
12 sagt upp avtalet för omförhandling och aviserat en 62%
hyresökning från den 1 oktober
2017, beslöt styrelsen att lämna
lokalen. Verksamheten flyttades
med framgång dels till lokalen på
Östgötagatan, dels till kontoret på
Tjärhovsgatan.

Resultat och ställning		
Verksamhetsresultat intäkter
Verksamhetsresultat efter
avskrivningar
Balansomslutning

SV Stockholm har fortfarande en
mycket stark balansräkning med
en positiv utveckling av kapitalets
värde. Under året har E&Y (Ernst
& Young) på SV Stockholms
styrelses uppdrag, utvärderat våra
tre kapitalförvaltare (Nordea, SEB
och Coeli). I slutet av året avslutades samarbetet med Coeli.
Förvaltning
SV Stockholms förtroendemannaorgan har bestått av styrelse och
arbetsutskott (AU). Styrelsen har
under 2017 haft 11 sammanträden,
AU likaså. Förbundsstämman
ägde rum i Linköping den 16-18
juni. En planeringskonferens hölls
den 7 oktober på Tjärhovsgatan i
Stockholm.
Arbetsutskottet har bestått av
styrelsens ordförande, förste
vice ordförande och andre vice
ordförande samt avdelningschef.
Ledande tjänstemän har varit
avdelningschefen, som tillsammans med enhetscheferna och
controller utgjort avdelningens
ledningsgrupp.

2017		

2016

2015

2014

2013

45 633

50 865

48 866

183 352

52 222

-3 017

-1 312

-5 982

134 265

-509

173 758

166 677

166 043

170 647

96,4

96,0

95,3

94,6

11 652

11475

Soliditet (%)
Antal unika deltagare		
i studiecirkel och annan
folkbildningsverksamhet

Framtida utveckling
SV Stockholm framtida utveckling
är positiv när det kommer till
verksamhet inom områdena integration och funktionsnedsättning.
Vårt varumärke är fortsatt positivt
laddat, men de nya ekonomiska
villkoren kommer troligen att
innebära en fortsatt verksamhetsminskning.

12 588		

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

12 281 		

-46 617

11 007

Förändringar i eget kapital			
Ändamålsbest.			
						Medel

Balanserat kapital

Belopp vid årets ingång				0				159 747 675
Resultatdisposition enligt beslut
av årsstämman:					0				 0
Årets vinst:							
		
7 556 233
Belopp vid årets utgång				
0				
167 303 908
Resultatdisposition (kronor)
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till stämmans förfogande står						
167 303 908
								167 303 908
Balanserad vinst							167 303 908
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres				
167 303 908
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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

