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VÅRA 
KÄRNVÄRDEN
Våra fyra kärnvärden 
ska ligga till grund för 
alla våra verksamheter.

Individen i centrum
Varje människa är unik. Vi sät-

ter individen i centrum och vill 
att var och en som kommer till 
oss ska ha möjlighet att utvecklas 
efter sina egna behov, förutsätt-
ningar och önskemål. Alla männ-
iskor har frihet och ansvar att 
påverka sin egen och samhällets 
utveckling.

Utveckling i samverkan
Vi tror att människor utvecklas 

bäst i samverkan med andra. Där-
för vill vi skapa mötesplatser där 
ett givande och tagande får alla 
att känna delaktighet. Med nya 
kunskaper, ökat självförtroende 
och sociala nätverk får människor 
möjligheter och styrka att själva 
utforma och påverka sina liv.

Ömsesidig respekt
Vi är alla lika mycket värda; 

varje människa är värdefull bara 
för att hon finns till. Samtidigt har 
vi alla både ansvar och skyldig-
heter mot varandra. Humanism 
innebär medmänsklighet och 
förståelse för oliktänkande och 
för andra kulturer.

Kunskapens egenvärde
All kunskap är värdefull. Insikts-

fulla människor är en tillgång i det 
demokratiska samhället och kan 
motverka negativa trender och 
tendenser i vår omvärld. För oss 
är all kunskap lika mycket värd, 
oavsett nivå, ambition eller inrikt-
ning.

DET HÄR ÄR MEDBORGARSKOLAN

Medborgarskolan region Värmland-Örebro är ett studieförbund 
som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksam-
het. Vi finns i 22 av regionens 28 kommuner och vår verksamhet 
bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

Våra kurser, studiecirklar och kulturaktiviteter spänner över 
många olika ämnesområden – allt från musik, dans och språk till 
asylverksamhet och jägarexamen. Vi driver också en förskola och 
YH-utbildning samt erbjuder kompetensutveckling och uppdragsut-
bildningar till offentliga och privata aktörer.

Vi får statsbidrag för den del av verksamheten som är folkbildning. 
Här har vi ett stort utbud av kurser inom många olika ämnesområ-
den. Vi ordnar också studiecirklar tillsammans med privatpersoner 
och föreningar. Vi framför ett stort antal kulturarrangemang på t ex 
vårdboenden.

Den gemensamma nämnaren för folkbildningen är att den är fri 
och frivillig samt att den styrs av individens egna intressen. Genom 
att erbjuda människor möjlighet till livslångt lärande stärker vi de-
mokratin och bidrar till samhällsnytta.
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2021 

Pandemin har präglat olika delar av året på 
olika sätt. Inledningen var tuff, lättnad kom med 
stigande temperaturer och mer uteverksamhet, 
för att sedan slå till med kraft under hösten igen. 
Under första halvåret fortsatte vi arbeta med 
korttidspermittering inom folkbildningen. Där-
efter återgick alla till sin ordinarie tjänstegrad. 
För fösta året har vi haft personal i tjänst under 
hela sommaren. Verksamheten styr när vi kan 
förlägga våra sommarsemestrar och 2021 hade vi 
mer verksamhet är någonsin under sommaren och 
därför behövs det sommarpersonal inom service 
och support – kul!

Våra medarbetare har på ett fantastiskt sätt 
anpassat sig efter nya förutsättningar, snabba 
förändringar och periodvis med kontinuerlig an-
passning efter då aktuellt rådande läge. På ett 
föredömligt sätt har vi tagit oss igenom året utan 
allt för stor påverkan på verksamheten eller eko-
nomin. 

Lokaler
Ett annat område där vi skrivit historia under 

2021 är - lokalförändringarna. Jag har lagt mycket 
tid under mina år på Medborgarskolan för att 
hitta nya bra lokallösningar. Vi har stått under en 
period med idéer och utvecklingsbehov där våra 
lokaler hindrat oss och då behövdes något göras!

Karlstad: Vår fina fastighet på Drottninggatan 
48 är såld och i december flyttade Medborgarsko-
lans administration och teorilokaler till Fanfaren. 
Där har vi även byggt ett utbildningskök. Som 
enda studieförbund och utbildningsorganisation 
kan Medborgarskolan nu stoltsera med ett utbild-
ningskök utrustat för 16 deltagare. Så spännande 
att få vara med och utveckla verksamhet! Vidare 
har samarbete med Globala gymnasiet fördjupats. 
Medborgarskolan hyr deras lokaler på kvällar och 
helger för att på ett hållbart sätt, tillsammans 
med dem, optimera lokalresurserna.

Örebro: Nästa flytt gällde dansskolan Entré, 
ateljéer, viss musik, teater, estetisk verksamhet 
samt verksamhet inom kropp och hälsa, där stora 
och nyrenoverade lokaler på andra våningen i 
Markurellshuset, Fredsgatan 14 fanns ltillgängli-
ga. Dansskolan lämnade Ritz i och med årsskiftet 
efter 25 år i dessa lokaler. Nu kan Entré äntligen 
expandera med större grupper och fler klasser per 
vecka. Så kul! Vidare ges också helt nya förutsätt-
ningar för att expandera övrig verksamhet i dessa 
lokaler.  

”Denna kåk har varit våran uti i många långa 
år…” Efter 35 år har Medborgarskolan sålt sitt 
”charmiga palats” på Storgatan 18 i Örebro. Visst 
har vi satt spår både i kåken och i omgivningen. 
Men nu är den perioden till ända. I inledningen av 
2022 flyttades Medborgarskolan till Fabriksgatan 
18–20 till helt nyrenoverade lokaler för folkbild-
ning och ett utbildningskök. 

Sammantaget har dessa flyttar fyllt oss, våra 
ledare och deltagare med ett stort WOW! Alla är 
mycket nöjda med dessa förändringar, även om det 
kräver nya arbetssätt, rutiner och ett nytt sätt att 
arbeta.

Personalförändringar
Under året har ledningen gjort både frivilliga 

och ofrivilliga förändringar inom personalgruppen. 
Tyvärr tvingas vi säga upp två duktiga medarbe-
tare pga. av arbetsbrist inom integrationsområdet. 

Vi har tillsatt en ny verksamhetschef för skola 
och uppdrag. Josefine Strömberg har övergått från 
att vara utvecklingsledare till att bli verksam-
hetschef. En fin utveckling och expansion inom 
området kräver ny kompetens! Åsa Karlsson har 
också anställts som utbildningsledare eftersom Yh 
expanderar.

Vidare arbetar två duktiga verksamhetsutveck-

FLEXIBILITET, FÖRÄNDRING OCH TÅLAMOD 
 

Under 2021 skriver Medborgarskolan Värmland Örebro län historia på många sätt. Inledningen av 2021 
med dess förhoppningar om att pandemin snart skulle vara över gjorde att vi la en ”offensiv pandemibud-
get”. Under hela året har dock pandemin legat som en våt filt och präglat vår verksamhet. För mig som 
regionchef upplevde jag inledningen extremt utmanande. Att starta ett nytt år, fånga upp allt som hänt 
under julledigheten, slå an en positiv ton för framtiden, tillsammans med fokus på årets utvecklingsarbe-
te utan att få träffas fysiskt var någon nytt, svårt och annorlunda. Men riktningen är satt - framåt! Utveck-
ling står i fokus med nya grepp, även under en rådande pandemi. 
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lare med återuppbyggnad av kultur i vården efter 
pandemins svåra slag mot verksamheten. Under 
året har det återanställts två och nyanställt två 
aktivitetsledare. Äntligen kan vi återuppbygga 
verksamheten för våra äldre i samhället. 

Två nya efterlängtade krafter, en verksamhets-
utvecklare per ort, anställdes under december må-
nad för tillträde i inledningen av 2022. Dessa två, 
Pernilla Löfkvist och Sofia Ölund, välkomnar vi 
för att fortsätta utvecklingen av vår folkbildning.

Johan Öhman, vår folkbildningschef, valde att 
säga upp sig för att dra vidare på nya äventyr 
inom skolans värld. Därför rekryterade vi en ny 
chef för uppdraget. I inledningen av 2022 till-
trädde Erika Wallberg tjänsten. Kul att få tillsätta 
även den via en internrekrytering. 

Så till sist har vi under året anställt Jessica 
Holm på ett vikariat inom Service och support i 
Örebro. En frisk fläkt som tillför mycket till oss 
alla.

Förskolan
Vår förskola, Kullerbyttan i Säffle, fortsätter sitt 

fina arbete. Pandemi-året har tidvis varit enormt 
påfrestade för dem med stora förändringar, utma-
ningar och stort krav på anpassningsförmåga för 
att kunna erbjuda en bra verksamhet även under 
rådande omständigheter. En härlig grupp barn 
lämnades i vanlig ordning över till förskoleklas-
sen, för att ta emot en annan grupp, främst småt-
tingar, till Kullerbyttan. Så kul att få vara med 
och ge en värdefull och bra grund för några av 
Säffles barn att stå på under livet! Tack till er! 

En ansökan om att få bedriva förskola i Halls-
berg är inlämnad och svar väntas under första 
kvartalet.

YH - Yrkeshögskola
Expansionen inom Yh fortsätter. Resan har en-

dast börjat med fin utveckling. Under Ht-20 star-
tade vår först Yh-klass någonsin. Den fick sällskap 
med en ny klass ht-21. Båda leder till att bli en 
avancerad lönekonsult. I januari-22 läggs två nya 
utbildningar till ytterligare. Snyggt jobbat av er 
alla!

Framtiden
Med helt nya förutsättningar i både Karlstad 

och Örebro ser vi fram emot 2022. Det kommer 
bli ett spännande år. Restriktionerna är över, nya 
lokaler ger nya förutsättningar, en väl fungerade 
personalgrupp samarbetar med en till 50 % ny led-
ningsgrupp. Vi stämmer in med textförfattaren ”… 
Ingenting kan stoppa oss nu…” Bam…!

Marcus Andersson
REGIONCHEF  

Medborgarskolan Värmland-Örebro
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STATENS 4 SYFTEN

STATENS MÅL OCH SYFTE MED FOLKBILDNING

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig  
utveckling och delaktighet i samhället.

1.
Stödja verksam-

het som bidrar till att 
stärka och utveckla 

demokratin.

3.
Bidra till att utjämna 

utbildningsklyftor och 
höja bildnings- och 

utbildningsnivån i sam-
hället.

2.
Bidra till att göra det 
möjligt för en ökad 

mångfald människor 
att påverka sin livs-
situation och skapa 

engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen.

4.
Bidra till att bredda 

intresset för och att 
öka delaktigheten i 

kulturlivet.

Medborgarskolan styr, planerar, genomför och utvärderar all sin folkbildningsverksamhet mot statens fyra syften.
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- DEMOKRATI – 

100 ÅR AV  
DEMOKRATI

Vår demokrati är värd att 
värna varje dag. Under året fi-
rade demokratin 100 år och har 
aldrig varit mer aktuell att upp-
märksamma än någonsin. En 
del i uppmärksammandet var 
en demokratifrukost, #Snacka-
omdemokrati som arrangerades 
i september tillsammans med 
föreningen Panhorama.

Ett annat projekt som vi till-
delats av #vimåsteprata, ett 
studieförbundsgemensamt ini-
tiativ i demokratifrågorna är ett 
projekt riktat till ungdomar i 
regionen som handlar om ung-
domsinflytande och demokrati.  
 Studier visar att ungdomar ofta 
finner det svårt att göra sin röst 
hörd och vet inte alltid i vilka 
forum de kan göra sig hörda. 
Ungas engagemang är av ytters-
ta vikt, de behöver veta att det 
”spelar roll” att engagera sig. 

I projektet ”Vissa saker får 
man bara tugga i sig” ställde 
vi frågan till ett flertal ungdo-
mar kring vilka frågor som en-
gagerade dem. Svaren landade i 
miljö och hållbarhet, jämställd-
het liksom jämlikhet. Utifrån 
svaren arrangerades en Live-
sänd Talkshow som sändes på 
såväl Facebook som på Youtube 
och gästades av personer från 
olika organisationer som arbetar 
med de frågor som ungdomarna 
fann som viktiga att engagera 
sig i. De fick också tips på hur 
och var de kunde utöva påver-
kan.

- INTEGRATION – 

FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE
Flera studieförbund, inklusive Medborgarskolan, kraftsamlade till-

sammans med Region Örebro under 2021 för att fler nyanlända och 
asylsökande föräldrar skulle ha möjligheten att få kunskap, råd och 
stöd om föräldrarollen i Sverige utifrån ett samhällsperspektiv.

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda 
till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är 
till för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om det svenska sam-
hället och som har barn i åldern 0-18 år. Programmet togs ursprung-
ligen fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län 
och sprids nu nationellt i samarbete med Bris. Programmet består 
av fem gruppträffar á 2,5 h och syftet är att föräldrar ska få mer 
information samt möjlighet till dialog och diskussion om områden 
som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på 
FN:s barnkonvention, intervjuer av målgruppens behov, forskning 
och lagstiftning. 

Gruppträffarna tar upp hur det är att vara familj i ett nytt land, 
föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet samt hur för-
skola, skola och vård fungerar. På föräldragruppen pratar man om 
familjeliv i Sverige. Innehållet i träffarna styrs av föräldrarnas sam-
tal och frågor, man tar del av varandras erfarenheter och av forsk-
ning. Det material som används kommer bland annat från barnkon-
ventionen. 

Medborgarskolan engagerade sig i projektet från start och anord-
nade flera träffar i Örebro och Karlstad.

- DEMOKRATI – 
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- HÅLLBARHET – 

DET SKA HÅLLA I LÄNGDEN!
Folkbildning är ett viktigt samhällsåtagande. Att ta vårt samhällsansvar fullt ut innebär att systematiskt 
jobba för ökad hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 
Vägen är lång och arbetet tar tid, men att bidra till en bättre värld är en prioriterad fråga. Vi vill jobba 
långsiktigt, ärligt och respektfullt. Det innebär att vi vill jobba med hjärtat – för en frisk jord och ett friskt 
samhälle, där alla får plats och ingen lämnas utanför.

MEDBORGARSKOLANS 
ARBETE STYRS AV TRE  

HÅLLBARHETSLÖFTEN:

Vi ska utgå från  
samhällets behov

Det innebär att uppfylla vårt 
uppdrag från stat och kommun, 
att skapa en långsiktig dialog 
med de kommuner där vi ver-
kar, våra uppdragsgivare, sam-
arbetspartners och andra aktö-
rer och tillsammans arbeta för 
att bygga ett bättre samhälle. 
Vi ska vara lyhörda för de be-
hov som finns i vår omgivning 
och använda våra resurser väl 
för att tillgodose dem.

Vi ska vara en schysst 
organisation

Vi har ett ansvar att leva upp 
till och det betyder att vi ska 
bete oss schysst i alla led. Vi 
ska vara en ansvarsfull arbets-
givare och vi ska ta vårt miljö-
ansvar. Vi ska vara en transpa-
rent organisation och leva som 
vi lär, vilket bland annat ges 
uttryck i de fyra kärnvärden 
som speglar vår humanistiska 
värdegrund.

Vi ska inspirera vår  
omvärld

Att inspirera vår omvärld 
handlar om att ta vår roll som 
folkbildare, att erbjuda mö-
tesplatser där människor kan 
träffas och utvecklas, att sprida 
kunskap och lustfyllt lärande, 
att främja innanförskap och 
bemöta alla människor med 
respekt.

HEMKUNSKAP FÖR  
MILLENNIALS

En undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Blocket vi-
sar att svenskar i regel är dåliga på vård och lagning och var tredje 
svensk uppger att hen inte tar hand om sina saker när de gått sön-
der. En av de främsta anledningarna till detta är okunskap, framför 
allt bland unga. Samtidigt tycker nio av tio att det är viktigt att 
veta hur man lagar och vårdar kläder, saker och skor – till stor del 
av ekonomiska skäl men framför allt av klimatmässiga. 

Så många som sex av tio är intresserade av att lära sig mer om 
vård och lagning och bland unga mellan 18 och 29 år är det ännu 
fler som vill lära sig. 

Utifrån detta initiativ samarbetade vi regional med Medborgar-
skolan Stockholm, Blocket och Clas Ohlson i kampanjen; Hemkun-
skap för millennials. 

Kurserna är en del av Blockets satsning Hemkunskap för millen-
nials – och alla andra som vill sluta be om hjälp som utgår från bo-
ken ”Bättre Begagnat” och avser att uppmuntra fler till att förlänga 
livet på sina saker så att färre grejer behöver tillverkas och färre 
saker slängs.

Miljöbas A
Vi inledde även arbetet med Miljöbas A som stannades av under 

första kvartalet, men avses slutföras under kommande år.
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- KULTUR -

STUDIEFÖRBUNDEN MEDBORGARSKOLAN, NBV MUSICBOX, EVELYN OCH 
SENSUS SAMARBETAR KRING: 

EN SCEN PÅ LIVE AT HEART  
I ÖREBRO!
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NÖJD KUND INDEX 

NKI 
4,4

Andel som svarat 4-5 på resp. fråga

91%
Jag är nöjd med ledarens förmåga att  

skapa trivsel i gruppen. 

87%
Jag är nöjd med ledarens pedagogiska  

förmåga. 

94%
Jag är nöjd med ledarens ämneskunskaper. 

85%
Kursen ha gett mig nya kunskaper. 

89%
Jag är nöjd med kursen som helhet. 

Coronapandemin har varit tuff mot kulturbran-
schen. Livemusik inför publik har varit strikt be-
gränsat och längtan efter att få möta publiken har 
varit enorm. 
 
Under Live at Heart i september samverkade Med-
borgarskolan, NBV Musicbox, Evelyn och Sensus 
kring en egen scen. Studieförbunden ville tillsam-
mans stötta den lokala musiken och bidra med 
möjligheter för banden att utvecklas!

”Då hela kulturbranschen ställde om under pan-
demiåret gjorde studieförbunden samma sak. Vi 
har fortsatt motivera musiker till skapande, med 
digitala workshops och konserter. Nu när det med 
små steg går att börja arrangera spelningar igen 
märker vi en otrolig glädje hos våra artister och 
band inför att få spela live igen. Det finns ingen-
ting som kan ersätta att få mötas och dela musik-
upplevelser!” – Clara Alm, Evelyn

Pandemin har påverkat kulturbranschen, men 
musikscenen har på många kreativa sätt anpassat 
sig efter rådande restriktioner. Man har spridit li-
vemusiken via digitala sändningar och evenemang 
eller i små sammanhang för en liten publik i t. ex. 
en trädgård.

”Flera band och artister har också skapat ny 
musik under pandemin. Många har spenderat 
mycket tid med att skriva nya låtar och att göra 
studioproduktioner. Vi har ett fantastiskt musikår 
att vänta med mycket kommande releaser av nytt 
material!” - Karin Wistrand, Medborgarskolan

Livescen på Live at Heart 
Under Live at Heart samarbetade studieförbun-
den kring en scen på O’Learys där banden och 
musikerna tog emot publiken. Ett tillfälle för mu-
sikerna att möta branschen och en nyfiken publik 
från Sverige samt övriga Europa.

Studieförbunden är basen i svenskt musikliv 
Över 90 000 personer deltar inom musikverksam-
heten hos studieförbunden och möts av den konst-
närliga friheten i skapandet. En stor del av det 
svenska musikundret skulle med stor sannolikhet 
inte funnits om det inte vore för möjligheterna hos 
studieförbunden.

”Studieförbunden har alltid varit en stor hjälp 
för artister i början av sina karriärer. Det är 
många av dagens stjärnor som delvis har dem att 
tacka för den där första replokalen, studion eller 
spelningen. Därför känns det väldigt kul att stu-
dieförbunden är en del av årets festival och vi är 
mycket glada över samarbetet. Jag är övertygad 
om att deras artister kommer ta publiken med 
storm” - Magnus Tunmats, bokare och festivalko-
ordinator för Live at Heart.
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- FOLKHÄLSA -

ETT SKRATT MED ÖGONEN GÖR ALL SKILLNAD 
I VÄRLDEN

Sprunget ur Medborgarsko-
lans sanna folkbildningsanda 
startades verksamheten Kultur 
i vården och man kunde snart 
se de positiva effekter som idén 
förde med sig till de äldre som 
fick möjlighet att vara med. I 
närmare femton år har Karin 
Gustafsson haft förmånen att 
arbeta med det hon beskriver 
som ”världens bästa jobb” och 
när jag ber henne berätta mer 
börjar hon direkt, med en värme 
som inte går att ta miste på. För 
ja - hon har verkligen världens 
bästa jobb.

Karin beskriver Kultur i vår-
den som en blandning av olika 
aktiviteter. Själv ger hon föreläs-
ningar om allt mellan himmel 
och jord, alltid med stor respekt 
för att de som lyssnar kan vara 
dementa i olika grad och ha 
svårt att hänga med och minnas.

- Jag brukar ofta välja ämnen 
som de känner igen. Vi har pra-
tat om t.ex. beredskapsåren och 
då minns de plötsligt något litet 
och så skiner de upp. Jag har be-
rättat om Gustaf Fröding, Selma 
Lagerlöf och Monica Zetterlund, 
det är sådant de känner igen och 
det märks.

Karin berättar vidare med stor 
entusiasm. Hennes arbete ger 
mycket glädje, både till henne 
själv och till de hon träffar. Besö-
ket blir ett avbrott i det vanliga 
och är alltid efterlängtat. Hon 
besöker tio olika boenden och 
får ofta höra att det är veckans 
höjdpunkt när hon kommer. 
Men även om jobbet ger henne 
mycket energi och glädje så finns 
det delar av det som är betydligt 
svårare att hantera. Att möta 
människor i demens är svårt och 
saknaden blir stor när de hon 
träffat ofta av olika skäl inte 

längre kan komma till träffarna.

- Det är så fint att få vara med 
om vissa saker, att få dela dessa 
stunder. Som när vi pratar om 
gamla tider och man ser i ögo-
nen att en minneslucka plötsligt 
fylls i, det är som att tanken 
vaknar i dem och det ger mig 
energi.

Hon beskriver de boende som 
årsrika och säger att hon är 
tacksam över att få ta del av 
deras gedigna livserfarenhet. 
Och så säger hon de där orden 
som nästan får hjärtat att brista 
– att inget är som ett skratt med 
ögonen när inga ord finns kvar. 
Det gör verkligen all skillnad i 
världen. Och det är inte svårt 
att förstå.

Text: Camilla Danielsson  
Foto: Sandra Klingström

Karin Gustafsson haft 
förmånen att arbeta med 

det hon beskriver som 
”världens bästa jobb”
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Få saker sprider sådan värme 
som ett gäng glada pensionärer 
som träffas regelbundet och de-
lar såväl nya som gamla minnen 
över en kopp kaffe. 

På Medborgarskolan i Karlstad 
finns just en sådan grupp, och 
det som fört dem samman från 
början är det gemensamma in-
tresset för knyppling. Varannan 
onsdag ses de och knypplar, fikar 
och byter mönster och idéer med 
varandra.

När pandemin lade sitt dystra 
täcke över världen i början av 
2020 var det många som tap-
pade fotfästet litegrann. Det 
var svårt att föreställa sig vilka 
begränsningar vi skulle ställas 
inför – sådant som vi tidigare 
tog för givet har i efterhand 
kommit att bli en lyx som vi nu 
sakta men säkert vågar unna 
oss igen.

Annika Karlsson är en av 
deltagarna i den knypplande 
kamratcirkeln och hon är glad 
över att åter kunna träffa sina 
vänner.

- Det var jätteroligt att träf-
fas igen! Man hade ju nästan 

glömt bort hur man gör när man 
umgås. Men det är skönt när 
man vet var man har varandra, 
det var bara att fortsätta där vi 
slutat.

Hennes intresse för knyppling 
föddes i ungdomen. Hon växte 
upp i Karlstad och gick på dåti-
dens flickskola, där unga flickor 
skulle lära sig att bli goda vär-
dinnor. Detta innebar skolkök 
och handarbete. Hon knypplade 
mycket under skoltiden men se-
dan blev knyppeldynan ståendes 
i många år.

Några år innan pensionen kom 
Annika i kontakt med en grupp 
damer som drev ett knyppelcafé 
- och vips så var knypplingen 
igång igen. På grund av flytt 
bröts denna kontakt men knypp-
lingen bet sig envist kvar. När 
Annika senare gick kurs i data-
kunskap och släktforskning på 
Medborgarskolan i Karlstad pas-
serade hon en dag en öppen dörr. 
Hon klev in och hamnade åter 
i en knypplingsgrupp som bjöd 
in henne att bli en i gänget. Det 
blev hon gärna och sedan 2014 
har de träffats regelbundet.

- Vi är alla pensionärer, den 

äldsta vi haft med oss var 90 år. 
Själv är jag ensamstående och 
har barnen på annat håll så det 
är fint att känna att man är i ett 
sammanhang. Gruppen har bli-
vit väldigt viktig och vi skrattar 
mycket tillsammans, säger An-
nika och tillägger med eftertryck 
att det är hälsosamt att skratta.

Och visst har hon rätt i det. 
Skratt är viktigt, liksom känslan 
av att höra samman med andra. 
Flera av vännerna brukar gå 
kurser tillsammans på som-
rarna. De kommer tillbaka med 
nya mönster och sedan knypplas 
det, allt ifrån hjärtan och tomtar 
till båtar, hus och sjalar. Och An-
nika, ja hon har en alldeles egen 
tvist på det här med knypp-
lingen. För 30 år sedan blev hon 
nämligen präst och sedan dess 
har vänner och bekantas barn 
fått en dopgåva med sig efter 
dopet i form av en liten knypp-
lad ängel. En personlig liten gest 
som säkerligen är uppskattad 
av både dopbarnen och deras 
föräldrar.

Text: Camilla Danielsson

- FOLKHÄLSA – 

HÄLSOSAMMA  
SKRATT HOS  

MEDBORGARSKOLAN



14  I          REGION VÄRMLAND-ÖREBRO LÄN • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

FERESHTEH ÖVERBYGGER SPRÅK-
BARRIÄRER MELLAN MÄNNISKOR!
Medborgarskolan är alltid under ständig förändring och utveckling. Här finns succéklassiker som går i re-
pris år efter år, men som folkbildningsaktör är det av högsta vikt att följa hur samhället förändras och hur 
vi kan möta de nya behov som uppstår. Idag är Medborgarskolan mycket mer än spanska klockan 18.00 
på tisdagar och en bildningsaktör att räkna med inom många områden.

- KOMPETENSFÖRSÖRJNING -
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- DIGITALISERING – 

DET DIGITALA 
MÖTET
Kompetenshöjande  
kurser - Arr11

Under året fortsatte sats-
ningen från Folkbildningsrådet 
för att erbjuda kompetenshö-
jande kurser till drabbade av 
pandemin. Medborgarskolan har 
under året tagit emot deltagare 
digitalt och utbildat inom allt 
från bokföring till excel.

Distanskurser
Under året genomförde vi ett 

flertal kurser och studiecirklar 
på distans. Kurserna genomför-
des via konferensverktyget Zoom 
och mellan kurstillfällena fanns 
material att tillgå via vår portal 
Totara i form av instruktions-
videor och skrivna kompendier 
liksom chat deltagarna emellan. 
Distanskurser ger möjlighet för 
fler att delta oavsett skäl. 

En nyhet i portföljen är en 
grundutbildning för kontakt-
tolkar som genomförs på se-
midistans med Karlstad som 
utgångspunkt. Sedan länge har 
Medborgarskolan i Malmö er-
bjudit utbildningen. Det finns 
ett skriande behov kompetens 
i området då dagens samhälle 
har invånare från olika kulturer 
och språkbakgrunder. Behovet 
märks i alla tänkbara samman-
hang. Det finns ett stort antal 
situationer där man kan behöva 
stöd av en tolk – vid kontakt 
med olika myndigheter, inom 
vård och omsorg, eller kanske 
vid en rättstvist.

En kontakttolk är en person 
som finns med och hjälper till 
att överbygga de språkbarriärer 
som kan göra det svårt att förstå 
eller komma till tals i ett nytt 
land.

- Att arbeta som kontakttolk är 
ett varierande jobb som innebär 
ett stort ansvar. Du har tyst-
nadsplikt och måste hålla dig 
neutral och opartisk i alla sam-
manhang. Du får inte ge uttryck 
för några egna värderingar utan 
ska bara förmedla exakt det 
som sägs, berättar Fereshteh J. 
Hess som har arbetat som kon-
takttolk sedan 2013. Hon tolkar 
främst persiska, men även dari, 
två språk där behovet av tolk är 
stort och ökar hela tiden.

Som kontakttolk kan du myck-
et om det mesta 
Uppdragen kommer vanligtvis 
från olika uppdragsförmedlingar 
som man som kontakttolk kan 
vara ansluten till. Till de vanli-
gaste uppdragen hör tingsrätts-
förhandlingar, förvaltningsrätt 
och besök inom psykiatrin. Fe-
reshteh berättar att jobbet som 
kontakttolk ökar din allmänbild-
ning och tillägger med ett skratt 
att man efter några år i yrket 
kan känna sig som alltifrån ju-
rist till sjukvårdspersonal.

- Man lär sig mycket om sam-
hällets uppbyggnad, olika myn-
digheter och förvaltningar. Som 
kontakttolk är det viktigt att 
man är flexibel och har en strä-
van efter att vilja lära sig mer 
hela tiden. För mig har det varit 

så att jag lär mig nya ord varje 
dag, och då lägger jag till det i 
min ordbok i mobilen, läser, re-
peterar och letar synonymer.

De svåraste uppdragen tycker 
Fereshteh är sådana samman-
hang där barn är utsatta. Det 
kan vara tufft att tolka exem-
pelvis inom Polisen, då man som 
tolk behöver arbeta intensivt i 
ett uppdrag där man blir påver-
kad emotionellt samtidigt som 
man ska försöka vara neutral. 
De uppdrag hon tycker är allra 
roligast är när hon får tolka till 
ett barn hos exempelvis en logo-
ped eller vid funktionsnedsätt-
ningsutredningar inom vården. 
Då känner hon att hon får mas-
sor av energi tillbaka och det 
gillar hon.

Fereshteh arbetar halvtid som 
tolk och är i övrigt politiskt för-
troendevald. De flexibla arbetsti-
derna gör det lätt att kombinera 
dessa två uppdrag och hon trivs 
med variationen och friheten att 
kunna välja själv vilka uppdrag 
hon vill ta. Hon är biomedicinsk 
analytiker i grunden och utbil-
dade sig till tolk vid Karlstads 
tolkcentral och Wiks folkhög-
skola i Uppsala.

En utbildning som öppnar dör-
rar på arbetsmarknaden 
Fereshteh rekommenderar att 
utbilda sig för alla som vill arbe-
ta som kontakttolk. Hon poäng-
terar att en utbildning validerar 
din tvåspråkighet och gör det 
lättare att få uppdrag och jobb. 
Efter utbildningen blir delta-
garna som är godkända profes-
sionella tolkar och många dörrar 
öppnas på arbetsmarknaden.

Text: Camilla Danielsson | Foto: Privat
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Ateljé och hantverk 20 %
Dans och teater 18 %
Data 0 %
Djur, natur och miljö 19 %
Ekonomi och företagskunskap 3 %
Foto och film 1 %
Kropp och själ 5 %
Mat och dryck 7 %
Mervetarna 0 %
Samhälle och historia 6%
Sjöliv 4 %
Språk 5 %
Sång och musik 11 %
Teknik 0 %
Övriga ämnen 1 %

Våra deltagare i verksamheten.
All kunskap är värdefull. Insiktsfulla människor är en tillgång i 

det demokratiska samhället och kan motverka negativa trender och 
tendenser i vår omvärld. Kunskap bygger självförtroende och stärker 
självkänslan, det i sin tur skapar delaktighet och inspirerar till att 
bidra i det positiva samhällsbygget. För oss är all kunskap lika mycket 
värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning. Den synen på kunskap 
genomsyrar hela vår verksamhet. 

Vi finner våra deltagare inom alla olika ämnesområden, flest per-
soner deltar i verksamhet kopplat till ”Ateljé och hantverk”, därefter 
kommer ”Dans och teater” samt ”Djur, natur och miljö”. Se listan här 
till höger för den inbördes fördelningen.

Inom ”Sång och musik”, ”Sjöliv” och ”Foto och film” har vi en över-
representation av män, medan kvinnorna dominerar inom ”Kropp och 
själ”, ”Dans och teater” och ”Ateljé och hantverk”. Jämnast könsfördel-
ning finner vi inom verksamhet för ”Mat och dryck”, där förhållandena 
är 56 % kvinnor och 44 % män.

Ateljé och hantverk 20 %
Dans och teater 18 %
Data 0 %
Djur, natur och miljö 19 %
Ekonomi och företagskunskap 3 %
Foto och film 1 %
Kropp och själ 5 %
Mat och dryck 7 %
Mervetarna 0 %
Samhälle och historia 6%
Sjöliv 4 %
Språk 5 %
Sång och musik 11 %
Teknik 0 %
Övriga ämnen 1 %

ATELJÉ OCH  
HANTVERK 

20 %

DANS OCH  
TEATER 

18 %

DJUR, NATUR  
OCH MILJÖ 

19 %

SÅNG  
OCH MUSIK 

11 %
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ÅLDERSFÖRDELNING
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KÖNSFÖRDELNING

I vår verksamhet finns såväl unga som gamla, 
barn och seniorer, hundägare, kontorister, dansare, 
tandläkare, drömmare och realister. 100% unika 

individer.

Ett lustfyllt och livslångt lärandet är en pelare 
inom Medborgarskolan. Vi strävar efter att erbjuda 
alla en plats att stilla sin nyfikenhet och göda sin 

vetgirighet under livets alla skeenden. 

Folkbildning skapar nya möten som stärker  
civilsamhället.

Sveriges riksdag antog 2014 en ny folkbildnings-
proposition, Allas kunskap – allas bildning. I den 
slog man fast att ”Folkbildningen ska ge alla möj-
lighet att tillsammans med andra öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling i samhället”. 
Folkbildningen är en del av det svenska civilsam-
hället och spelar en viktig roll för den svenska 
demokratin.

Vi inom Medborgarskolan är övertygade om att 
människor utvecklas genom att mötas. Att möta 
personer med samma intresse i en studiecirkel, 
personer som man kanske aldrig annars skulle ha 
träffat, ger nya insikter och förståelse vilket är en 
grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Speciellt 
i vår öppna studiecirkelverksamhet, dit vem som 
helst kan anmäla sig och delta, möts människor 
från olika åldersgrupper, bakgrunder, kön eller 
andra tillhörigheter. För oss är därför den öppna 
verksamheten en mycket viktig del av folkbild-
ningsverksamheten.

Under 2021 skapade Medborgarskolan Region 
Värmland-Örebro 795 st möjligheter till denna 
typ av möten genom våra öppna studiecirklar. I 
genomsnitt deltog sju* personer i varje cirkel, vil-
ket i teorin gett 3430 unika individer möjlighet att 
möta minst sex andra nya personer som de inte 
annars skulle ha träffat.  
Detta innebär totalt 20 580 nya möten. 

* 6,89 Antal deltagare/antal arrangemang

105  
DELTAGARE/DAG

Totalt nådde Medborgarskolan i Värmland-Öre-
bro län 38 327 deltagare under 2021. Om man slår 

ut det på årets alla dagar blir det 105 deltagare 
per dag.
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Verksamheten
Som studieförbund mäter vi vår framgång i hur stor 
verksamhet och hur många individer som väljer att 
delta i de arrangemang som vi arrangerar. 

Därför väljer vi att redovisa vår verksamhet utifrån 
hur många studietimmar vi genomfört. För att 
siffrorna ska vara jämförbara räknas ett kulturpro-
gram om till nio studietimmar, allt enligt praxis.

Vi har valt att ta med vårt uppdrag, språkstöd 
för asylsökande och nyanlända. En verksamhet 
som bedrivs med studiecirkelns form som utgångs-
punkt och med statligt stöd i särskild ordning. Vi 
ser detta uppdrag som en del av den nya folkbild-
ningen. 

Kulturprogram är en stor del av vår verksam-
het. Kulturprogram är en viktig verksamhetsform 
utifrån sin flexibilitet och öppenhet som ger goda 
förutsättningar för enskilda människor och olika 
grupper att träffas. Kulturprogrammen är en lät-
tillgänglig väg till både folkbildning och kultursfä-
ren. Programmen kan vara gratis att delta i, eller 
oftast billigare än många andra kulturevenemang. 
För det mesta behövs ingen anmälan och program-
men äger rum i miljöer där deltagarna rör sig i sin 
vardag och känner sig hemma.

Även om varken enskild musik eller barndans är 
rapporteringsbar folkbildning enligt Folkbildnings-
rådets kriterier väljer vi att ta med detta område 
eftersom vi ser det som folkbildning. Dans för barn 
under sex år ökar i omfattning. Att nå barn i tidig 
ålder med rytmik och rörelse är positivt. Många 
barn utvecklar ett intresse i tidiga år och blir se-
dan deltagare hos oss under sin uppväxt. Enskild 
musikundervisning är ett bra komplement till de 
kommunala musik- och kulturskolorna då dessa 
inte har kapacitet att ta emot alla ungdomar (eller 
vuxna) som vill utveckla sitt musicerande. 

Under 2021 hade vi lägst ett arrangemang i 11 av 16 
kommuner i Värmlands län samt i 11 av 12 kommu-
ner i Örebro län. 

I siffrorna ingår våra samlade folkbildningsvolymer 
avseende de tre verksamhetsformer som vi kan 
rapportera som underlag för framtida statliga och 
kommunala bidrag; Studiecirkel, Annan folkbild-
ningsverksamhet samt Kulturprogram.

Representation 
                      I LÄNENS KOMMUNER

VÄRMLANDS LÄN  
 Deltagare Timmar Kulturprogram

ARVIKA 43 248 0
FORSHAGA 42 206 0
GRUMS 0 0 94
HAMMARÖ 59 90 0
KARLSTAD 3 802 16 021 442
KIL 80 563 0
KRISTINEHAMN 290 739 0
MUNKFORS 35 224 0
SUNNE 0 0 0
SÄFFLE 264 1262 28
ÅRJÄNG 10 112 0
 
Summa 4 625 19 465 564

ÖREBRO LÄN  
 Deltagare Timmar Kulturprogram

ASKERSUND 34 46 0
DEGERFORS 0 0 0
HALLSBERG 0 0 0
HÄLLEFORS 0 0 3
KARLSKOGA 38 208 33
KUMLA 105 621 12
LAXÅ 3 2 0
LEKEBERG 5 41 0
LINDESBERG 216 373 21
LJUSNARSBERG 12 8 34
NORA 7 20 10
ÖREBRO 5 798 16 557 1 453
 
Summa 6 218 17 876 1 276

Totalt Regionen 10 843 37 341 2 130 

TIMMAR

Barndans och Enskild musik 997
Kursprogramsförd verksamhet 11 518
Samverkan, föreningar och Medspråk 6 693
Improvisatorisk musik 19 010
Kulturprogram 19 170
Asyl & uppsökande verksamhet  
utrikesfödda m m. 486

TOTALT ANTAL TIMMAR: 57 874
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I Medborgarskolans spellista presenterar vi några av våra musiker som 
finns på Spotify. Upptäck ny musik hemma samtidigt som du supportar 

ditt lokala band. Kör en afterwork med Medborgarskolan.

SPOTIFY

FACEBOOK

VÄRMLAND                    ÖREBRO
Du följer väl oss på Facebook, nu har vi fler lokala sidor att ta del av.  Gå 

in och följ för lokala nyheter, inspiration, erbjudanden och kanske ett 
livesänt evenemang.

På vår Youtubekanal finns mycket att se! Konserter, före-
läsningar, tutorials m.m. Prenumerera och missa inget nytt 

material.

YOUTUBE

På vår webbplats finns den senaste informationen och de nyaste kur-
serna. Vi fyller på kontinuerligt.

MEDBORGARSKOLANS WEBB

FACEBOOK
Följ med barnen och pedagogerna på Kullerbyttan i deras äventyr och 

vardag.

 FÖRSKOLAN KULLERBYTTAN

UPPTÄCK MER I  
MEDBORGARSKOLANS  

DIGITALA KANALER

INSTAGRAM                 FACEBOOK
Följ våra duktiga danslärare och dansklasser. Kolla in koreografier och 

håll dig uppdaterad kring det som är på gång. Kanske kan du delta på en 
Pop-up class online!

       DANSSKOLAN ENTRÉ
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875000-6150

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Medborgarskolan Värmland Örebro län, 875000-6150 får härmed avge årsredovisning för
 2021.

Allmänt om verksamheten
 Studieförbundet Medborgarskolan är ett riksomfattande förbund bestående av ideella föreningar.
 Medborgarskolan Värmland-Örebro län är en av dessa föreningar. Medborgarskolans syfte är att verka
 för en objektivt bedriven fri och frivillig folkbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
 Medborgarskolans fyra kärnvärden; Individen i centrum, Utveckling i samverkan, Ömsesidig respekt
 och Kunskapens egenvärde, ska genomsyra verksamheten på alla nivåer. 
 Medborgarskolan Värmland-Örebro län strävar efter att verka i samtliga kommuner i Värmlands och
 Örebro län. Vi verkar inom motsvarande regionområden. Vi bedriver verksamheter i såväl förhyrda
 lokaler som i ägda fastigheter. Medborgarskolan Värmland-Örebro län hade på bokslutsdagen två
 helägda dotterbolag, Didaktik i Karlstad AB och Nexal AB. Dotterbolaget Didaktik i Karlstad AB ligger
 vilande sedan utgången av 2014. 

 Väsentliga händelser under året och efter balansdagen
 Covid19 har medfört fortstatt avsevärd reduktion av genomförd verksamhet under 2021.
 Medborgarskolan Värmland-Örebro har under 2021 genomfört 2130 kulturprogram (2020: 2003). 
 Antalet timmar inom verksamhetsformerna Studiecirkel och Annan folkbildningsverksamhet har
 minskat kraftigt för andra året i rad. Årets minskning mot föregående är 6554 timmar (minskningen
 2020 var 13142 timmar). Antalet deltagare har sammantaget minskat med ytterligare 2102 personer
 (minskningen 2020 var 6138 personer). 

 Regionen har tillträtt nya lokaler såväl i Karlstad som i Örebro. Vi gör en mycket stor satsning ur både
 deltagar-, tillgänglighets- och arbetsmiljöperspektiv. Dessa satsningar ser vi som grundpelare för att
 utvecklas positivt i regionens båda län. 

 Vårt fastighetsbolag, Nexal AB i Karlstad som äger lokalerna på Drottninggatan 48 såldes i februari
 2022 och fastigheten på Storgatan 18 i Örebro är såld och kommer att lämnas 1 april 2022. 

 Under året har verksamhetsområdet YH-utbildningar vuxit och etablerats än mer i samarbete med
 andra regioner inom Medborgarskolan. 
 Medborgarskolans förskola Kullerbyttan genererade ett överskott för 2021. Profilen rörelse och hälsa
 är fortsatt lyckosam.

Ekonomisk översikt
 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Antal arrangemang, folkbildning* 1 845 2 040 2 587 2 534 2 253
Antal studietimmar, folkbildning* 37 341 43 895 57 037 58 614 51 827
Antal deltagare, folkbildning* 10 843 12 945 19 083 19 647 15 772
Antal kulturprogram 2 130 2 003 6 773 7 365 6 859

Nettoomsättning exkl bidrag 17 646 382 17 169 523 20 475 687 18 861 338 16 713 314
Folkbildningsbidrag m fl bidrag 17 887 248 17 064 521 18 312 717 18 557 438 19 434 085

Omsättning inkl bidrag, kr 35 533 630 34 234 044 38 788 404 37 418 776 36 147 399
Övriga rörelseintäkter 2 303 067 2 959 799 1 516 491 1 611 915 1 395 387

Total omsättning 37 836 697 37 193 843 40 304 895 39 030 691 37 542 786

Resultat efter finansiella poster -1 770 091 -1 491 441 -2 979 590 -1 575 145 -1 112 506

Balansomslutning, kr 32 714 437 26 187 623 27 007 303 30 215 266 31 565 097
Soliditet, % 55,1 76 79,7 81,5 83,4
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Nyckeltalsdefinitioner
 * Källa ovan: Statistiska Centralbyrån (SCB): STUV, tabell 05 (verkliga värden exkl kulturprogram)

 Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
 Regionens plan har sedan 2019 varit att ekonomin skulle vara i balans 2021 och generera ett överskott
 om 1% 2022. På grund av pandemins effekter med stora verksamhetstapp har detta mål ännu inte
 kunnat infrias. 

 Medborgarskolan Värmland-Örebro kommer att fortsätta satsningen på att nå fler unika deltagare i
 enlighet med Folkbildningsrådets regelverk. Folkbildningsrådet gör vad som kallas särskilda satsningar
 med bland annat uppsökande verksamhet riktat mot utrikes födda personer som befinner sig långt från
 arbetsmarknaden. Detta område utvecklas kraftigt och i skrivande stund (mars 2022) öppnas denna
 verksamhet också för ukrainska medborgare i och med det så kallade masskyddsdirektivet.
 Vi fortsätter också arbetet med att behovsanpassa och vässa utbudet av programförda kurser.

 Vidare har vi i samarbete med andra regioner inom Medborgarskolan beviljats flera YH-utbildningar
 (Yrkeshögskoleutbildningar). Vi ser att YH växer och kommer att fortsätta växa under de kommande
 åren. 

 Vid sidan om regionens goda soliditet och engagerade och kompetenta medarbetare är
 kvalitetsarbetet en mycket viktig framgångsfaktor. 
 Utvärdering och egenkontroll är två viktiga delar av kvalitetsarbetet varför vi löpande har en årsplan för
 egenkontroll med tydlig koppling till vårt kvalitetssystem; planera - genomföra - analysera - förbättra.
 Under 2021 har hela folkbildningen i Sverige arbetat med förbättrade uppföljningar och granskningar
 för att säkerställa att vi uppfyller syftet med folkbildningsbidragen. Under 2022 sjösätts löpande
 granskningar under hela året. Som beskrevs redan förra året har Folkbildningsrådet tagit fram nya
 rutiner för att samköra de olika studieförbundens rapporteringar. Detta nya nationella
 samkörningssystem kommer att höja rapporteringssäkerheten avsevärt. Under 2022 sker flera
 avstämningspunkter mellan studieförbunden. Ett arbetssätt som vi välkomnar.

 Förskolan Kullerbyttan förväntas fortsätta att leverera bra verksamhet med ekonomiskt överskott. Det
 borgar för en trygg utveckling av verksamheten med bibehållen kvalitet.

 Medlemsorganisationer
 Centralt anslutna medlemsorganisationer: Moderata Samlingspartiet, Moderata Ungdomsförbundet,
 Fria Moderata Studentförbundet, Förbundet Aktiva Seniorer, Förbundet Aktiv Ungdom och Rojalistiska
 Föreningen.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 19 914 980
årets resultat -1 887 731

Totalt 18 027 249

disponeras för
balanseras i ny räkning 18 027 249

Summa 18 027 249

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat-
och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 17 646 382 17 169 523
Folkbildningsbidrag och övriga projektintäkter 1 17 887 248 17 064 521
Övriga rörelseintäkter 2 2 303 067 2 959 799

37 836 697 37 193 843

Rörelsens kostnader
Kursledare och material -2 597 743 -2 464 462
Övriga externa kostnader -14 295 033 -13 719 066
Personalkostnader 3 -22 557 459 -21 645 996
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4,5,6 -653 778 -786 098

Rörelseresultat -2 267 316 -1 421 779

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 145 025 135 755
Räntekostnader och liknande resultatposter -224 -2 099
Resultat från försäljning av värdepapper 352 424 -203 318

Resultat efter finansiella poster -1 770 091 -1 491 441

Resultat före skatt -1 770 091 -1 491 441

Skatt på årets resultat -117 640 -122 470

Årets resultat -1 887 731 -1 613 911
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 3 041 651 3 222 711
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 2 671 051 49 119
Inventarier 6 1 205 673 881 071

6 918 375 4 152 901

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 8 3 571 003 3 571 003
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 500 500
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 10 4 003 716 4 200 789

7 575 219 7 772 292

Summa anläggningstillgångar 14 493 594 11 925 193

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 142 316 148 329

142 316 148 329

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 710 271 404 680
Fordringar hos koncernföretag 10 200 000 200 000
Övriga fordringar 11 317 359 102 931
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 3 320 125 1 757 739

4 547 755 2 465 350

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 7 011 531 6 698 882

7 011 531 6 698 882

Kassa och bank 6 519 242 4 949 869

Summa omsättningstillgångar 18 220 844 14 262 430

SUMMA TILLGÅNGAR 32 714 438 26 187 623
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 19 914 980 21 528 891
Årets resultat -1 887 731 -1 613 911

18 027 249 19 914 980

Summa eget kapital 18 027 249 19 914 980

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 61 947 53 781
Leverantörsskulder 3 240 548 1 581 697
Skulder till koncernföretag 37 511 35 631
Skatteskulder - 47 488
Övriga kortfristiga skulder 14 7 945 486 1 198 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 3 401 697 3 356 037

14 687 189 6 272 643

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 714 438 26 187 623
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovsining i mindre företag (K2) samt Bokföringsnämndens
 råd BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Principerna är
 oförändrade mot föregående år. Från och med 2017 redovisas lönebidrag som en reduktion av
 personalkostnader istället för en intäkt. Flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har justerats så att
 jämförelsen blir likvärdig.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
 Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip. Fordringar upptas det det belopp som efter individuell
 prövning förväntas inflyta.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig
 information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller
 företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i
 förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter
 redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

 Följande avskrivningstider har tillämpats:
 Inventarier 3 - 5 år, avskrivning på Bageriet 5 och Vallonsmidet 6 sker med 50 år, avskrivningar
 avseende förbättringsutgifter på annans fastighet sker på 5 år.

Koncernuppgifter
 Medborgarskolan Värmland Örebro län har på balansdagen två helägda dotterföretag, Nexal AB med
 org nr 556743-7628 och Didaktik i Karlstad AB med org nr 556835-4640.

 Föreningen är en moderförening. Med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.
 Dotterbolaget Nexal AB har debiterat hyra till moderföreningen med 379 538 kr (378 402 kr). Nexal AB
 är sålt 2022-02-01.

Not 1  Folkbildningsbidrag och övriga projektintäkter
2021 2020

Statsbidrag 13 932 541 13 540 662
Kommunbidrag 1 412 989 1 451 967
Regionbidrag (f.d. Landstingsbidrag) 1 660 191 1 473 484
Projektersättningar 853 327 598 408
Övriga bidrag/ersättningar 28 200

Summa 17 887 248 17 064 521
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Not 2  Övriga rörelseintäkter
 2021 2020
Hyresintäkter 1 555 803 1 413 482
Sjuklöneersättning 30 852 123 745
Övrigt 716 412 1 422 572

Summa 2 303 067 2 959 799

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021 2020
Män 10 10
Kvinnor 25 29

Totalt 35 39

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2021 2020
Löner och andra ersättningar: 16 091 370 16 307 362
Sociala kostnader inkl pensionskostnader 6 489 435 6 342 280
Erhållna lönebidrag för personal som reducerat personalkostnader -564 003 -1 539 585

Summa 22 016 802 21 110 057
varav: Pensionskostnader 1 170 109 1 460 742

Not 4  Byggnader och mark
 2021 2020
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 9 108 201 9 108 201

9 108 201 9 108 201
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -5 885 490 -5 704 430
-Årets avskrivning enligt plan -181 060 -181 060

-6 066 550 -5 885 490

Redovisat värde vid årets slut 3 041 651 3 222 711

Taxeringsvärden: Vallonsmidet 6 1 928 000 1 928 000

Not 5  Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2021 2020
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 811 571 1 811 571
-Nyanskaffningar 2 638 839 69 984
-Avyttringar och utrangeringar -

4 450 410 1 881 555
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 762 452 -1 741 470
-Årets avskrivning enligt plan -16 907 -20 982

-1 779 359 -1 762 452

Redovisat värde vid årets slut 2 671 051 119 103
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Not 6  Inventarier
 2021 2020
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 514 249 3 112 955
-Nyanskaffningar 780 413 480 760
-Avyttringar och utrangeringar -87 636 -79 466

4 207 026 3 514 249
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -2 633 178 -2 128 589
-Avyttringar och utrangeringar 87 636 79 466
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -455 811 -584 056

-3 001 353 -2 633 179

Redovisat värde vid årets slut 1 205 673 881 070

Not 7  Ränteintäkter och liknande intäkter
 2021 2020
Ränteintäkter, koncernföretag 93 268 96 265
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 51 757 39 490

Summa 145 025 135 755

Not 8  Aktier och andelar i dotterbolag
2021 2020

Nexal AB, 556743-7628, 1000 aktier, 100% 3 521 003 3 521 003
Didaktik i Karlstad AB, 556835-4640, 500 aktier, 100% 50 000 50 000

3 571 003 3 571 003

Dotterbolagens resultat, eget kapital och soliditet

2021 2020 2019 2018 2017
Nexal AB
Resultat efter finansnetto (kr) 45 147 2 755 23 149 103 026 102 334
Eget kapital (kr) 530 037 494 304 492 257 474 184 393 934
Soliditet (%) (avrundat till heltal) 11 10 10 8 8

Didaktik i Karlstad AB
Resultat efter finansnetto (kr) - - - - -
Eget kapital (kr) 50 371 50 371 50 371 50 371 50 371
Soliditet (%) 100 100 100 100 100

Not 9  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021 2020
Andelar i bostadsrättsföreningar 346 400 346 400
Nedskrivna andelar -345 900 -345 900

Redovisat värde vid årets slut 500 500

Not 10  Fordringar hos koncernföretag
2021 2020

Lån till Nexal AB (långfristig del) 4 003 716 4 200 789
Avräkningsfordran Nexal AB (kortfristig del) 200 000 200 000
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Not 11  Övriga kortfristiga fordringar
 2021 2020
Fordran bidrag personal 59 974 77 976
Medborgarskolan Riksorganisationen (statsbidrag) 16 628 -
Fordran FBR särskilda satsningar 95 638
Övrigt 145 119 24 955

317 359 102 931

Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021 2020
Förutbetalda hyreskostnader 1 089 633 582 615
Förutbetalda försäkringspremier 228 979 61 974
Upplupna intäkter 311 263 81 000
Övriga förutbetalda kostnader 1 690 249 1 032 150

3 320 124 1 757 739

Not 13  Eget kapital
2021 2020

Eget kapital vid årets ingång 19 914 980 21 528 891
Årets resultat -1 887 731 -1 613 911

Eget kapital vid årets utgång 18 027 249 19 914 980

Not 14  Övriga kortfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Övriga kortfristiga skulder 1 365 486 1 198 009
Handpenning från försäljning av tillgångar 6 580 000 -

7 945 486 1 198 009

Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021 2020
Löneskulder och upplupna semesterlöner 1 184 697 834 914
Sociala avgifter och pensioner 398 675 276 946
Förutbetalda intäkter 845 435 834 146
Övriga upplupna kostnader 972 889 1 410 031

3 401 696 3 356 037

Not 16  Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser
2021 2020

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar i eget förvar 7 137 000 7 137 000

Eventualförpliktelser Inga Inga
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