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Medborgarskolan
VISION

Vi utvecklar framtidens Sverige genom mod 
och möjligheter för alla människor. 

VERKSAMHETSIDÉ

Medborgarskolan är ett humanistiskt och  
demokratiskt studieförbund. Vi rustar männ-
iskor för framtiden genom folkbildning, upp-
drag och skolor.

VÄRDEGRUND

Medborgarskolan är ett studieförbund med 
humanistisk värdegrund. Vi sätter individen 
i centrum och tar hänsyn till varje individs 
behov, förutsättningar och önskemål. Vi ut-
går från att utveckling sker i samverkan med 
andra. Vi anser att grunden för goda relatio-
ner mellan människor är ömsesidig respekt.  
Humanism innebär förståelse för oliktänkan-
de och för andra kulturer. Medborgarskolan 
arbetar för en ökad öppenhet för internatio-
nell samverkan och kulturell mångfald.

OM OSS

Medborgarskolans verksamhet består av folk-
bildning, uppdragsverksamhet, yrkesutbild-
ning och skola/förskola. Medborgarskolan 
Region Mitt är verksamma inom områdena 
folkbildning och uppdragsverksamhet. Med-
borgarskolan styr, planerar, genomför och 
utvärderar sin folkbildningsverksamhet i  
enlighet med statens mål med folkbildningen 
och dess fyra syften:

• Utjämna utbildningsklyftor och höja bild-
nings- och utbildningsnivån i samhället.

• Stärka och utveckla demokratin.

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad 
mångfald människor att påverka sin livs-
situation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen.

• Bidra till att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet.

ORGANISATION

Medborgarskolans organisatoriska uppbygg-
nad omfattar ett riksomfattande förbund  
bestående av åtta ideella föreningar (regio-
ner). Riksorganisationen (Förbundsstyrelsen 
och förbundskansliet) ansvarar bland annat 
för samordning och stödverksamhet. Regio-
nerna, som är egna juridiska personer, svarar 
för den operativa planeringen och genomför-
andet av verksamheten. 

Region Mitt omfattar Dalarnas, Gävleborgs, 
Jämtlands och Västernorrlands län. Verksam-
hetslokaler och/eller bemannade kontor finns i 
Ludvika, Falun, Gävle, Hudiksvall, Sundsvall, 
Örnsköldsvik, Sollefteå och Östersund. 
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2021 ÅRS ARRANGEMANG 
OCH SAMARBETEN I URVAL

Galleri Granen
Galleri Granen är numera ett välkänt inslag i 
Sundsvalls kulturliv. Vi erbjuder möjlighet för 
både lokala amatörer och nationellt etablera-
de konstutövare att visa sina alster för publik.
Varje konstnär har en veckas vernissage och 
veckorna blir snabbt fullbokade. 

I lokalens källare finns även en Art Shop där 
utställare får lämna konst för försäljning.  
Under juli månad hölls Öppen Ateljé, då 
konstnärer fanns på plats och höll workshops 
för besökare.

Ingmarsspelen
Medborgarskolan är djupt engagerade i Ing-
marsspelen, bygdespelet baserat på Selma 
Lagerlöfs roman Jerusalem, som medarrang-
ör och bidragande med allt från pyroteknik 
till ljud&ljus, rekvisita, kostym och dans-
koreografi. Vi fann tyvärr ingen möjlighet att  
genomföra föreställningarna under sommaren 
men hade en välbesökt fotoutställning med 
60-talet autentiska bilder tagna av de fotogra-
fer som följde med på resan till Jerusalem.

Folkbildning
Folkbildning är vår kärnverksamhet och vårt 
statliga uppdrag.  Att under ett år präglat av 
restriktioner driva en verksamhet som bygger 
på att människor träffas är naturligtvis en ut-
maning. Vårt utbud kom därför att innehålla 
en blandning av fysiska kurser, ren distansun-
dervisning och kurser med digitala inslag. Lik-
som tidigare år fanns en stor efterfrågan inom 
främst ämnesområdena språk, djur och natur, 
kropp och själ samt ateljé- och hantverkskur-
ser. Värt att nämna är det explosionsartade 
intresset för keramik vilket vi kunde erbjuda i 
Sundsvall och Örnsköldsvik.

En stor del av vår totala verksamhet är  
musik och genomförs till största del i våra  
musikhus i Ludvika, Gävle, Sundsvall, Öst-
ersund och Örnsköldsvik. Under 2021 valde 
många grupper att pausa sina sammankoms-
ter, andra fortsatte träffas fast mer sällan och 
några arbetade med olika former av distans-
inslag.

Kulturprogram är ett inslag i Region Mitts 
verksamhet som vi värnar särskilt om. Vi har 
under året ansträngt oss för att genomföra 
kulturprogram i någon form, som en positiv 
motvikt till restriktioner och isolering.

Utställningsansvarig Andreas Bajer (foto: Göran Danielsson) 
och ett foto på gästgifvare Eric Matsson (foto: Ingmarsspelen).

Vårt välbesökta Galleri Granen i Sundsvall har utställningar 
bokade fram till 2023.
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NYA SAMARBETEN

Ett övergripande mål för hela organisationen 
är att öka vår synlighet och omvärldens kän-
nedom om vilka vi är och vad vi gör.  Att hitta 
och skapa nya samarbeten var därför ett re-
gionalt mål även inför 2021, trots pågående 
pandemi.

Matforsfabriken
Matforsfabriken är en kulturhistorisk sam-
lingslokal och föreningen Matforsfabriken ar-
betar med återbruk och för att bevara lokal 
industrihistoria. Samarbetet har utvecklats 
under 2021 och kretsar kring nätverksbyg-
gande och ett utbyte av konstnärer mellan 
Galleri Granen och Matforsfabriken.

Krokisällskapet
Krokisällskapet i Sundsvall är en grupp om 16 
deltagare som samlas för att skissa och måla 
kroki. Genom att covidanpassa gruppstorlekar 
har de kunnat vara aktiva och delar av deras 
arbete kommer visas under vernissage 2022.

Punkladan
Punkrocken hade sin storhetstid i mitten av 
70-talet men har fått en lokal renässans i Lud-
vika. Under året har vi medverkat i ett antal 
punkspelningar med en publik på mellan 50-
100 personer per tillfälle.

Sommarsopppa
Projektet Sommarsoppa resulterade i tre li-
vesända arrangemang under augusti, i sam-
verkan med Gävle Live med bidrag från Gävle 
kommun och Region Gävleborg. Förutom kul-
turupplevelser i form av musik, quiz, allsång 
och underhållning med Jon Henrik Fjällgren 
fanns också mer allvarliga inslag, kvällarna 
omfattade flera olika teman där samtal hölls 
i ämnen som psykisk ohälsa, ofrivillig ensam-
het, våld mot kvinnor och kulturens situation 
samt minoriteters rättigheter i norr då Jon 
Henrik nyligen valts in i Sametinget.

Musikhjälpen Järna Live
Medborgarskolan stöttade Järna Live under 
årets tre dygn långa sändning, som resulte-
rade i drygt 180 tkr insamlade medel som oav-
kortat gick till Musikhjälpen. Temat för året 
var ”För en värld utan barnarbete”. Vår insats 
bestod främst i att ansvara för musikinslag 
under sändning och i att ställa våra sociala 
medier till förfogande för spridning.

Kvinnojouren Ludvika-Smedjebacken
Samarbetet med kvinnojouren fördjupades 
under året, och från oktober finns deras ex-
pedition i våra lokaler. Tillsammans har vi  
genomfört utbildningar för blivande jourkvin-
nor, drivit studiecirkeln ”Kvinnofrid” samt en 
föreläsning om Våld mot kvinnor.

Foto: Punkladan

Foto: Gävle Live

Sundsvalls krokisällskap har 
ett 30-tal medlemmar och 
några av dem ställer ut på 
Galleri Granen under 2022.
Foto: Sundsvalls Tidning
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Projekt & uppdrag
Medborgarskolan styr, planerar, genomför och 
utvärderar all uppdragsverksamhet så att den 
uppfyller statens syften, baseras på vår vär-
degrund och sker under folkbildningsmässiga 
former. Den regionala ambitionen har varit 
att öka och utveckla uppdragsverksamheten, 
både avseende nya geografiska områden och 
nya uppdragsgivare.

SÄRSKILDA PROJEKT 2021

Kvinna i nytt land - TIA-projekt i Ludvika
Med medel från Länsstyrelsen genomfördes 
under våren ett projekt med ett tiotal asylsö-
kande kvinnor. Fokus låg på att stärka deras 
kunskaper i samhällsfrågor, jämställdhet, fa-
milj, barn, skola, hälsa och sjukvård samt det 
svenska språket. Just jämställdhetsfrågor och 
kvinnors rättigheter är ett område där kultu-
rella skillnader och fast rotade strukturer blir 
tydliga.

Romsk inkludering – Urbane Romane
Språkrevitaliseringsprojektet Urbane Roma-
ne startade upp under 2020 men pausades och 
kom att fortsätta under 2021. Inom projektet 
gavs barn/unga och deras föräldrar möjlighet 
att lära sig mer om dialekterna Lovara, Arli 
och Resande.

Våra ledare kom från Gävle, Uppsala och  
Malmö då all kunskap inte finns lokalt. Näst 
intill all verksamhet kom att genomföras  
digitalt vilket var utmanande för både barn 
och vuxna i sammanhanget, men alla hade vid 
projektavslutet nya kunskaper både i sin va-
rietet och i digitala möten

Särskilt riktade medel
Medborgarskolan har tidigare bedrivit folk-
bildning för asylsökande enligt av regeringen 
uppsatta kriterier. Syftet är och har varit att 

Christmas Spectacular
2018 var Medborgarskolan samarbetspart-
ner när Christmas Spectacular sattes upp på 
Gasklockorna i Gävle. Nu var det dags igen 
för Gävle största julshow att möta publiken 
fast denna gång tog Medborgarskolan på sig  
anordnarskapet. På Söders Källa presentera-
de vi under en helg i december ett musikaliskt 
julbord serverat av fyra artister (från bland 
annat Wallmans), dansare från dansskolan 
Uddans och kören The Gospel Project. 

Produktionen sponsrades av flera välkända 
Gävleföretag som Bilmetro, Scandic Hotel CH, 
SEHED Bygg m.fl. och flera av dem öppnade 
dörren för fortsatt samarbete. 

Publiken, som bestod av företag och privat-
personer, var lyrisk och gav stående ovationer 
varje kväll. Gefle Dagblad skrev att showen 
var ”En spektakulär och glamourös gottepåse” 
och ”...det mest glamourösa som gjorts av ett 
studieförbund”.

Foto: Nils Palmeby, GD
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erbjuda en meningsfull sysselsättning under 
asyltiden och påskynda etablering i arbets- 
och samhällsliv. Ytterligare statliga medel   
avsattes inför 2021 och vi ansträngde oss till 
det yttersta för att nå deltagare i målgrupper-
na, tyvärr med blygsam framgång. Det enkla 
skälet till detta är att boenden lagts ner och 
deltagarna flyttat till orter utanför vår region. 
Trots detta lyckades vi ändå genomföra;

• Svenska från dag 1 och vardagssvenska för 
asylsökande med 3 unika deltagare. 

• Svenska för föräldralediga med 28 unika 
deltagare. 

• Arbetsmarknadsnära insatser på distans 
(vänder sig till människor som påverkats 
yrkesmässigt av pandemin) genomfördes 
med 25 deltagare.

• Verksamhet för personer långt från arbets-
marknaden med 13 unika deltagare

Erasmus+ EU-projekt för det livslånga 
lärande
Under våren beviljades vi medel för att kom-
petensutveckla två regionala medarbetare 
inom ”Integrating minority, migrant and refu-
gee children at European schools and society”. 
Utbildningen hölls i Barcelona och inhämtade 
kunskaper förmedlades sedan till personal och 
förtroendevalda i regionen.

Ungas organisering
Projektet från 2020 fortsatte under året. När 
vår kursverksamhet stängdes ner i slutet av 
2020 gjorde vi det istället möjligt för studenter 
att boka studierum i våra lokaler. Många elev-
er drabbades av skolornas nedstängning, de 
saknade möjlighet att studera i hemmet och 
vi identifierade också ett behov av att studera 
tillsammans med andra, för läsförståelse, mo-
tivation och feedback. Som mest hade vi  50-70 
unga/vecka, främst unga tjejer med utländsk 
härkomst. 

Huskurage
Med hjälp av Gävle Kommun kunde fyra 
kvinnliga huskurageambassadörer med blan-
dade åldrar och bakgrund anställas. Dessa 
hade som huvuduppgift att informera om och 
sprida metoden Huskurage bland boende i 
fyra utvalda stadsdelar. 

Vår hemsida för huskurageigavle.se finns kvar 
och precis som föregående år fick vi uppdraget 
från kommunen att belysa Gävle Rådhus den 
25 november på FN:s internationella dag mot 
avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.

Språkstöd (Gävle)
Språkstöd är ett uppdrag från Arbetsförmed-
lingen för målgruppen invandrade med behov 
av extra stöd i svenska. Därutöver ingår stu-
dier i samhällsorientering och datakunskap. 
Verksamheten pågick under hela året som dis-
tansundervisning med ett fyrtiotal deltagare.

T.v: Tomma kurslokaler blev stu-
dierum för studenter på Gävle 
Högskola. T.h: Aktivitetsansvarig 
Abdifata och verksamhetsans-
varig Emma Johansson. 
Foto: Gefle Dagblad

Jeanette Jansson (Gavlegårdarna) och Cecilia Vågberg (Gävle 
kommun) i ett webbinar om Huskurage.
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Merkraft (Östersund)
Medborgarskolan Östersund har sökt och be-
viljats projektmedel från Region Jämtland 
för att under 2021 driva projektet ”MerKraft” 
vars syfte varit att stärka samverkan för en 
bättre psykisk hälsa i Jämtlands län.  Under 
projektet har man bl a utbildat i Suicide Zeros 
suicidpreventiva utbildning ”Våga Fråga” och 
anordnat en digital aktivitetsdag kallad ”Mot-
kraftdagen”. Som med så många andra verk-
samheter under pandemirestriktioner har det 
varit en utmaning att genomföra aktiviteter. 
Totalt har ca 75 deltagare utbildats och via 
Motkraftsdagens sociala medier och plattfor-
mar nåddes ca 5 500 personer.

Instrumentbibliotek
Instrument är dyra i inköp och kostnaden kan 
vara ett hinder för många, särskilt när det 
gäller barn som kanske kommer tröttna på 
sin gitarr efter ett tag. För att göra det möj-
ligt för fler att få pröva har under 2021 ett 
instrumentbibliotek byggts upp i Sundsvall. 
Biblioteket har för närvarande tysta trummor, 
gitarrer, basgitarrer och elpianon som man får 
låna på obestämd tid till en kostnad av 100 
kr/mån. Hyresintäkterna används för att köpa 
in ytterligare instrument och bredda utbudet. 
Projektet möjliggjordes genom sponsring från 
SCA och Valmet.

Odling för alla
I samarbete med Sundsvalls kommun, Mitt-
hem och Bauhaus startade Medborgarskolan 
en odling för boende i Skönsberg, ett av de  
områden i Sundsvall där segregationen är stor 
vad gäller både ekonomiska och sociala förhål-
landen.

Tillsammans med en anställd handledare 
fick boende i området odla i pallkragar under  
sommaren. Det hela blev mycket uppskattat 
och projektet kommer fortsätta under 2022, 
då med ytterligare tio odlingsplatser. Vår mål-
sättning är att odling ska vara tillgänglig för 
alla.

Gillebergets sagovärld
Tillsammans med Sundsvalls Kommun och en 
eldsjäl, Kristin Karström, skapade Medbor-
garskolan Gillebergets Sagovärld, en perma-
nent installation, en stig med hus och sagor 
att följa. Längs stigen erbjöd vi musikevents 
och skapande workshops för både barn och 
vuxna. Vi kommer arbeta vidare med Sago-
världen även 2022 där Medborgarskolans roll 
är att vara handledare för sommarjobbande 
ungdomar och hantering av administration.

Micael Svan och Joakim Sandström som arbetar på lokalkonto-
ret i Östersund på Motkraftsdagen. 

Media- och musikansvarig 
Stefan Kihlgren är initiativta-
gare till instrumentbibliote-
ket. Foto: Sveriges Radio
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Ofrivillig ensamhet bland äldre
Också under 2021 kunde Medborgarskolan i 
Sundsvall med hjälp av medel från Socialsty-
relsen genomföra verksamhet i syfte att mot-
verka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Trubaduren Kenneth Tjernström gjorde 130 
spelningar på äldreboenden och servicehus 
till stor glädje för både boende och personal. 
Dessutom bildades en seniorkör med ett 30-
tal deltagare, samtliga tillhörande kategorien 
”jag kan inte sjunga men tycker det är roligt”, 
som träffats regelbundet.

Gävle Pride
Medborgarskolan är medlem i och har repre-
sentation i föreningen Gävle Prides styrelse. 
Att 2021 års version behövde anpassas till 
pandemin stod tidigt klart och planerades ut-
efter den premissen. Det kom att bli en hybrid-
festival där besökarna kunde se föreläsningar 
och panelsamtal på plats i Musikhuset eller 
på en av alla digitala plattformar. 

Pridestudion, som blev en succé föregående 
år, återkom detta år och sändes på YouTube. 
Ett magasinprogram med gäster, artister, mu-
sik och överraskningar under ledning av vår  
egna Magnus Carlsson tillsammans med med-
programledare Marie Hansson. Det blev ingen 
prideparad men föreningar och företag bjöd in 
till utmaningar på stan och från studion skick-
ades reportrar ut och utförde utmaningarna. 

Sammanlagt blev det 9 timmars direktsänd-
ning utspritt på fyra dagar och gjordes i sam-
produktion med Studieförbundet Vuxenskolan 
och ABF.

Studio Rex
Sedan 2010 har en mycket uppskattad verk-
samhet för målgruppen psykiskt funktions-
hindrade drivits i Örnsköldsvik (Studio Rex). 
Sedan 2020 är studio Rex en daglig verksam-
het för högfungerande personer med NPF- 
diagnos. Fokus ligger på att erbjuda en positiv 
skapande miljö för personer med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar som till exem-
pel autism, adhd och liknande. Verksamheten 
har även platser för elever från gymnasiesko-
lan (med funktionsnedsättningar) som behö-
ver en extra insats för att klara av sina studier.

Studio Rex är en plats och ett sammanhang 
där deltagarna får utveckla sina intressen och 
sin personlighet på egna villkor och i egen takt, 
och arbetet bygger på de tre benen; Kreativ 
verksamhet med individualiserat stöd, Social 
interaktion för att bryta isolering och Samver-
kan för att främja det sociala samspelet.

Bakom kulisserna  under sänd-
ningarna av Pridestudion. 

Foto: Gävle Pride

Foto: Robin Mattsson
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Slutlig rapport av granskningen:

• Verksamheten bedömdes ha övergått från 
planmässigt bedrivna studier till social 
samvaro. 

• Deltagare som i samtal nekade att de del-
tagit i verksamheten.

• Kulturprogram som riktades till barn. 
• Kulturprogram som på andra sätt inte be-

dömdes uppfylla statsbidragsvillkoren. 
• Verksamhet där deltagare var dubbelrap-

porterade hos flera studieförbund.

Medborgarskolan har som mål att nå hundra 
procent digitala närvarolistor samt att använ-
da Bank-id som signeringsalternativ. Arbetet 
med att nå målet bedöms också bidra till att 
öka korrektheten i närvarorapporteringen.  

Medborgarskolan kommer även att arbeta 
för att slutrapportera genomförd verksamhet 
kontinuerligt under året och inte bara i sam-
band med sista STUV-körningen. Detta med-
för att kontroll mot andra studieförbund som 
sker löpande under året blir mer träffsäker 
och fångar upp eventuella felaktigheter i form 
av dubbelrapportering tidigare.

Vi är angelägna om att den bidragsberättiga-
de verksamheten sker enligt fastställda reg-
ler och vår kvalitetsansvarige har under året 
medverkat i den nationella kvalitetsgruppens 
arbete. En viktig lärdom var vikten av att sä-
kerställa att den regionala egenkontrollen 
sker på ett systematiskt sätt. Några felaktig-
heter som upptäcktes i samband med den sär-
skilda kontrollen borde ha hittats i egenkon-
trollen.  Eftersom egenkontrollen utförs under 
innevarande år innebär det att man på ett ti-
digt stadium, innan slutrapportering, kan ut-
reda oklarheter.

Vi har vidare genomfört löpande stickprovs-
kontroller av närvarolistor. Rapportering i 
verksamhetssystemet har kontrollerats må-
natligen med återkoppling till verksamhetsor-
terna. Varje verksamhetsort har regelbundet 

Styr- och 
stödprocesser

LEDNING OCH ORGANISATION

Medborgarskolan Region Mitts arbete med ut-
veckling av ledning och organisation har strä-
vat efter att uppfylla vår strategiska inrikt-
ning på såväl nationell som regional och lokal 
nivå. Regionens arbete, mellan regionstyrel-
sens sammanträden, leds av regionchefen. 
Regionchef bildar tillsammans med controller 
och marknad- och kommunikationsansvarig 
regional ledningsgrupp.

Region Mitts styrelse har under 2021 haft 4 
protokollförda sammanträden genomförda på 
distans. Styrelsens arbete har varit inriktat 
på långsiktig utveckling, uppföljning av eko-
nomi och strategiska frågor, där kvalitet- och 
etikfrågor varit en viktig del.

KVALITET OCH KONTROLL

Under 2021 genomfördes både en särskild och en 
utökad särskild kontroll av folkbildningsverk-
samheten år 2020 för hela Medborgarskolan. 
Den kontrollerade volymen utgjorde 17 procent 
av den statsbidragsberättigade folkbildnings-
verksamheten år 2020. Detta motsvarar 3031  
arrangemang och ett timvärde på 126 583,5. 
Antal studietimmar som justerades efter sär-
skild kontroll varierade från minus 16 tim-
mar i en kommun till minus 6918 timmar i en  
annan. I den största delen av urvalet ser vi att 
verksamheten anordnats och rapporterats in 
i enlighet med gällande statsbidragsvillkor så 
väl som studieförbundens gemensamma över-
enskommelser och våra egna riktlinjer. 

I de fall där justeringar av rapporterad verk-
samhet skedde var dessa med anledning av 
administrativa brister och fel i inmatning från 
närvarolista till systemverktyget Gustav. 
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genomfört och dokumenterat oanmälda besök
i verksamhet som pågått utanför våra egna lo-
kaler. Under hösten 2021 tillsatte vi en regional 
resurs som kontaktade slumpvis utvalda delta-
gare enligt närvarolista för att bl a kontrollera 
att dessa deltagit i studiecirkel och visste att 
Medborgarskolan var anordnare.

Genom deltagarutvärderingar under pågående 
kurser har vi undersökt hur väl verksamhe-
ten skett i enlighet med kundernas önskemål. 
Ambitionen var att nå minst 80 (av 100) i nöjd 
kund-index (NKI). NKI för 2021 blev 90.

Vår ambition är att samtliga våra ledare ska ge-
nomgå utbildningen Ledarintroduktion i Med-
borgarskolan (LIM). 2021 blev andelen 45%. Då 
vi är väl medvetna om vikten av att ledare är 
införstådda med folkbildningens regelverk och 
nödvändigheten av en korrekt rapportering är 
kravet framgent att ingen ledare kan starta sin 
kurs förrän utbildning är genomförd.

MARKNAD

Den nationella marknadsavdelningen på För-
bundskansliet och regionerna har ett nära sam-
arbete sedan flera år. Tillsammans har vi un-
der 2021 genomfört kampanjer som både varit  
varumärkesbyggande och riktade mot köp; en 
vinterkampanj med temat ”Välkommen in i vär-
men” och höstkampanjen som producerades till-
sammans med byrån Viva Media. 

Region Mitt arbetar med dessa plattformar:
• Nästan alla arrangemang läggs ut på hem-

sidan medborgarskolan.se och flera arti-
kelsidor om våra musikhus och lokalkontor 
har producerats.

• Content och annonsering på Facebook där 
vi har flera sidor för varje län och varumär-
ken som Galleri Granen och Glashuset.

• Föreläsningar och livestreams på YouTube.
• Varumärkescontent på LinkedIn.
• Banners på hemsidor via ADON News.
• Affischer och trycksaker.

• Profilprodukter, t.ex. kläder och pennor.
• Nyhetsbrev skickas ut varje vecka.
• Annonsering via Google Ads.

Ett samarbete med Bonnier News Local inför-
des och de assisterar med att annonsera och 
varumärkesbygga vår verksamhet. Flera kam-
panjer digitalt och i tryck har genomförts i alla 
län. I december sjösattes två helårstäckande 
brandingkampanjer till målgrupper i Gävle 
och Sundsvall som löper under hela 2022. 

EKONOMI

Vår budget inför 2021 var balanserad. Effek-
terna av covid-19 med avbruten och inställd 
verksamhet från mars 2020 innebar kraftfulla 
prognosjusteringar avseende volymer och ar-
rangemang. För att möta intäktsbortfallet in-
fördes korttidsarbete för samtliga regionens 
medarbetare. Korttidsarbetet upphörde i sep-
tember 2021 med återgång till ordinarie tjäns-
teomfattning.

Vi fortsatte vår översyn av våra fasta lokal-
kostnader sett i relation till verksamhetens 
omfattning och där så var möjligt sades hyres-
kontrakten upp.  

Inga av våra budgeterade mål avseende verk-
samhetsvolymer under 2021 uppfylldes, vi 
minskade på alla parametrar, antal timmar, 
unika deltagare och kulturprogram. 
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Balanserat resultat
10 754 642

1 081 321 

11 835 963

Årets resultat
1 081 321

-1 081 321

- 312 636

-312 636

Totalt eget kapital
11 835 963

- 312 636

11 523 327

EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång
Disposition enl beslut av årsstämma

Årets resultat 

Belopp vid årets utgång

Utveckling (Belopp i tkr)
Totala intäkter
Antal studiecirkeltimmar
Antal timmar annan folkbildning
Antal kulturarrangemang 
Andel studiecirkeltimmar av
Medborgarskolan nationellt
Andel kulturarr av
Medborgarskolan nationellt
Deltagare i folkbildning
Publik kulturarrangemang
Unika deltagare i folkbildning
Antal årsanställda medarbetare
Antal arvoderade cirkelledare
Antal ideella cirkelledare
Ledare med folkbildnings-
kompetens
Deltagare i snitt per månad
i uppdragsverksamhet AF

Totalt statsbidrag nationellt
Statsbidrag Region Mitt
Andel av nationellt

2017
26 328
97 587

4 993
1 530

7,0%

4,1%

11 787
36 166

5 415
31

126
341

137

82

138 014 103
9 308 231

6,7%

2018
25 200

100 077
4 431
2 320

 
7,9%

6,7%

9 440
51 061

4481
29

113
337

138

69

147 494 100   
9 532 694

6,4%

2019
24 375
94 537

3 143
1 842

 
8,8%

5,5%

9 148
60 097

4 143
24

141
322

171

62

154 502 702   
9 574 223

6,2%

2020
22 551
71 044

2 287
920

 
12%

6,5%

5 256
74 347

2 812
21

127
267

132

50

152 300 700
10 231 672

6,7%

2021
23 312
 14 012

1 394
728

 
5,3%

9,2%

2 490
57 956

1 904
21
78

156

109

44

150 898 800
10 851 734

7,1%
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Samverkansgruppen, som består av en re-
presentant från varje region, har genomfört 
workshops med medarbetarna i den egna re-
gionen för att skapa en bred förankring. Sam-
manlagt ska tre temaworkshops genomföras 
under 2021-2022 och därefter tillsätts olika 
temagrupper som under en processledare ska 
komma fram till vad Medborgarskolan ska 
utveckla framåt för att uppnå förflyttningens 
mål mot välkänd och innovativ.

IT

Inom området IT har vi implementerat Palet-
te avtalsmodul för att ha överblick över våra 
avtal och för en effektivare hantering av våra 
leverantörsfakturor. Planering och förbere-
dande arbete för införande av ett modernise-
rat intranät pågick under hösten.

HR

Under 2021 genomfördes inga fysiska medar-
betardagar. Istället har regelbundna digitala 
möten ägt rum, framförallt med fokus på den 
fördjupade granskningen och kvalitetsfrågor 
samt med workshops kring pågående varu-
märkesförflyttning. 

Nya medarbetare har deltagit i introduktions-
utbildningen Grundkurs för nyanställda som 
kunde genomföras fysiskt i december av För-
bundskansliet. För våra ledare har vi arrang-
erat utbildningstillfällen i konsten att hålla 
distanskurs, dels hur man rent praktiskt/tek-
nisk använder olika plattformar och dels kring 
distanspedagogik.

VARUMÄRKESFÖRFLYTTNING

På förbundsstämman i september 2019 togs   
beslutet om att Medborgarskolan ska genom-
föra en varumärkesförflyttning som innebär 
att vi ska gå från anonym och traditionell, till 
välkänd och innovativ. Beslutet baseras på en 
varumärkesundersökning från 2017, där det 
visade sig att Medborgarskolans namn visser-
ligen är känt, men det finns en okunskap om 
vad vi gör och vad vi står för. Vårt varumärke 
måste stärkas. 

Allt vi gör – verksamhet, utbud, lokaler, bemö-
tande, kommunikation och marknadsföring –  
påverkar hur vi uppfattas som varumärke. 

MEDLEMS- OCH SAMARBETS-
ORGANISATIONER

Vår medlemsorganisation Aktiva Seniorers 
verksamhet påverkades i hög grad av pande-
min och planerad verksamhet sköts på fram-
tiden. Där så varit möjligt har vi stöttat med 
planering, tillgång till lokaler och material,  
t.ex. för operacirklar i Örnsköldsvik.

Vi har tillsammans med flera av våra sam-
arbetsorganisationer genomfört verksamhet. 
Till exempel har vi erbjudit jakt- och jägarkur-
ser med Jägarnas Riksförbund samt aktie- och 
fondkunskap med Unga Aktiesparare. I den 
nationella julkampanjen ”Välkommen in i vär-
men” samarbetade vi med Suicide Zero som 
arbetar radikalt för att minska självmorden.

Sammanställning av utvecklingsområde-
na Internt, Verksamhet och Externt samt 
bullseye för varumärkesförflyttningen. 
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HÅLLBAR UTVECKLING

Miljöfrågor är ständigt närvarande i vår var-
dag, vi minimerar miljöpåverkan genom att 
ersätta fysiska möten med digitala, välja 
miljövänliga alternativ när det gäller för-
brukningsvaror, rengöringsmedel, färg- och 
lösningsmedel, sortera avfall, uppmana till 
medveten pappershantering mm.

Under 2021 har möten med ledare, medarbe-
tare och förtroendevalda skett digitalt, vilket 
är värdefullt både ekonomiskt och ur miljö-
perspektiv för Region Mitt som är geografiskt 
stor.

OPINIONSBILDNING

Syftet med opinionsbildning är att medvetan-
degöra Medborgarskolans roll som en viktig 
aktör i samhällsutvecklingen. Den övergri-
pande målsättningen är att lyfta fram och 
tydliggöra Medborgarskolans värdegrund och 
verksamhet. Vi vill att vår verksamhet och 
dess effekter ska vara väl känd.

Medborgarskolan har tagit aktiv del i Gävle-
borgs länsbildningsförbund. I december ar-
rangerades länsbildningsförbundets första 
årliga Kvalitets & etikkonferens. Konferensen 
var en del i länsbildningsförbundets arbete 
med att stärka tilliten till folkbildningen och 
studieförbunden. Samtliga medarbetare i alla 
studieförbund var inbjudna att lyssna till Mor-
gan Öberg från Folkbildningsrådet och Eva 
Ekengren från Studieförbunden i samverkan. 
Dagen avslutades med en öppen frågestund 
i syfte att öka studieförbundens samsyn på 
folkbildning i länet.

TILLGÄNGLIGHET

Utifrån vår humanistiska värdegrund är det 
självklart för oss att alla ska ha rätt och möj-
lighet att delta i vår verksamhet. Vi kan och 
vill erbjuda möjligheter till etablering och del-
aktighet för fler nya svenskar, för individer 
med funktionsvariationer och för individer 
som mött hinder i konventionella utbildnings-
former. 

En ökad digital delaktighet är en del av detta 
uppdrag och mot bakgrund av detta har Regi-
on Mitt under året tagit aktiv del i utveckling 
av en för Medborgarskolan nationell digital 
utbildningsmiljö. Vår ambition är att i största 
möjliga omfattning se till att vår verksamhet 
är både fysiskt och pedagogiskt tillgänglig för 
alla. 

Tillgänglighetsaspekten har beaktats vid an-
skaffning/byte av verksamhetslokaler. Befint-
liga lokaler har tillgänglighetsanpassats så 
långt möjligt. 

Vi är medvetna om och gör vårt bästa för att 
motsvara de tillgänglighetskrav som myndig-
heter och deltagare ställer. I den mån våra 
egna lokaler inte uppfyller kraven förlägger vi 
verksamheten externt för att möjliggöra del-
tagande. I vissa fall, där deltagarna inte har 
möjlighet att komma till oss lägger vi istället 
verksamheten där deltagarna finns, t ex på 
äldreboenden och servicehem. En fortsatt ut-
veckling av våra distanserbjudanden är givet-
vis ett viktigt inslag vad gäller tillgänglighet.
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”
Jag heter Emma Johansson och är verksamhetsansvarig för Gävleborgs län. Jag är en 
generalist som aktivt jobbar för att skapa resurser och möjligheter för andra. Jag har 
arbetat med allt från öppen- och ansluten verksamhet men från och med hösten 2021 
arbetar jag främst med projekt. 

Jag fick frågan för ett tag sen vad folkbildningen betyder för mig. Först såg jag mig stå-
ende på kalfjället, en plats jag älskar fylld av oändliga vidder, personlig charm och möj-
ligheter. Men samtidigt tog sinnet mig till köket, till hemlagad mat, till en doft av kryddor, 
gemenskap och omsorg. Här delar vi på ett begränsat utrymme och har ofta olika upp-
gifter som sen sammansluts till en rätt. Ibland finns ett recept men andra gånger endast 
lekfullhet för det nya. I köket behöver vi också ta mycket beslut, kring ingredienser, starka 
kryddor eller salt och peppar samt specialanpassade råvaror som skall anpassas utifrån 
både behov och önskemål. Här skapar vi tillsammans en trygg plats fylld av kärlek, möten 
och engagemang.

Med den bilden kanske det därför inte är så konstigt att jag avslutar de flesta av mina 
möten med nya ledare och samarbetspartners med orden ”välkommen till Medborgar-
skolanfamiljen”. För mig är vi en enda stor dysfunktionell familj med hundratals viljor och 
önskemål på en samlad yta där vi får samsas och ha överseende med varandra. 

När jag började på Medborgarskolan behövde Gävle en verksamhetsutvecklare, en per-
son som enligt min tolkning alltid var beredd att tänka nytt, bryta ny mark och våga ta ut 
svängarna. Under åren har verksamhet kring social hållbarhet vuxit fram. Där bl.a.  arbe-
tet med Huskurage kom att ta stor plats, ensamma fick gemenskap och romer inkludera-
des i flera projekt. 

Det projekt som dock personligen påverkat mig mest är 
Ungas organisering. Att få möjlighet att inkludera målgrup-
pen unga som länge saknats hos oss i Gävle, ge dem makt 
och inflytande har varit en otroligt givande resa. Genom 
våra gemensamma insatser var vi t ex en bidragande fak-
tor till att flertalet unga med utländsk bakgrund kom att 
klara skolan mot alla odds under pandemin. Och de unga 
var inte sena med att förstå vad vår insats betytt för dem. I 
utvärderingarna framkom det tydligt: ”Tack för att ni bryd-
de er när ingen annan gjorde det”.

MÖT MEDARBETAREN

Emma Johansson
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Rose-Marie Andersson, ordförande    Peter Stjerndorff, vice ordförande

____________________________________________________________________   ____________________________________________________________________
Torbjörn Tomtlund       Mohammad Sida

____________________________________________________________________   ____________________________________________________________________
Therese Dahlgren      Roger Thollin

____________________________________________________________________   ____________________________________________________________________
Stefan Bergwall      Anna Lundström
    

TACK

Styrelsen för Medborgarskolan Region Mitt vill framföra ett varmt tack till alla medarbetare som 
under även detta år av restriktioner och granskningar visat en positiv inställning, kreativitet, 
flexibilitet och vilja till utveckling. Slutligen ett stort tack till alla våra samarbetspartners, upp-
dragsgivare och anslagsgivande myndigheter.

Styrelsen för Medborgarskolan Region Mitt
Gävle 2022-03-01


