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Välkommen! 

I år har vi lagt till kommunsidor med fakta och några exempel på cirklar/arrangemang i respektive kommun. Un-

derlag på statistiksidorna samt i kommunernas faktacirklar är hämtade från vårt verksamhetssystem Gustav. 

Presentationen i faktacirklarna gäller för all verksamhet, det vill säga folkbildning, uppdrag och övrigt. 
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År 2022 var året då vi satte kvalitetsarbetet högst upp på agendan. 
Alla verksamhetsutvecklare och administratörer har fortbildat sig 
vid flera tillfällen under året. Styrelsen har tagit flera viktiga beslut 
inför framtiden gällande ekonomi, kvalitet och lokaler. Vi har gjort 
årliga besparingar på cirka 500 000 kr utan att påverka verksam-
heten genom nya avtal för abonnemang, lokaler med mera.  

I början av året var vi först ut med svenskacirklar för ukrainare 
som är en meningsfull sysselsättning och mötesplats när man flytt 
till Sverige. Under året har vi gjort satsningar i Valdemarsvik och 
Kisa med nya lokaler. Invigning för kontor och studierum i Valde-
marsvik ägde rum i december med ett 60-tal personer på plats och 
uppmärksammades av Norrköpings Tidningar.  

I december 2021 fick jag äran av styrelsen att gå in som tillförord-
nad avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland 
och det blev totalt 13 månader. Det har varit stora utmaningar un-
der året men också mycket roligt och utvecklande.  

Vi har byggt upp verksamheten igen efter pandemi och brister i 
kvalitetsarbetet. Totalt deltog 4 762 unika personer i verksamhet-
en och 30 895 cirkeltimmar genomfördes.  

  

Stort tack till alla som gjort detta år och framtiden möjlig, vi ses!  

  

 

Alex Nejdemo  

Tillförordnad avdelningschef år 2022  

Ett utvecklande år 
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Boxholm 

Fakta 
Studiecirkel       63 tim 

Annan folkbildning      12 tim 

Kulturprogram         13 st 

Unika deltagare        52 st  

Gömda men inte glömda — om kvinnor i litteraturen 

En kamratcirkel med tanken att bekanta sig med spännande författarinnor och 

skaldinnor i historien innan sekelskiftet från ca 1800-1900  

Utdrag ur deltagarnas tankar, reflektioner och lärdomar  

De kvinnor vi träffat på från ca 1800-1900 är en generation som banat väg för 

kommande generationer kvinnliga skalder och författarinnor.  

Det är här ”den nya kvinnan” börjar växa fram, som levde i en tid där en stark 

kvinnorörelse börjar växa fram.  

Där kvinnans roll, innebörden av begreppet kvinnlighet, rösträtt, vad kvinnor är, kan vara och bör vara disku-

terades.  

”Den moderna svenskan” börjar så sakteliga växa fram.  

Många kvinnliga skalder och författarinnor var under denna tid (1770-1920) både mer framgångsrika (både 

nationellt och internationellt) och mer omtyckta än deras manliga kollegor men då historien oftast skrivits av 

män blev tyvärr kvinnorna ”bortglömda/gömda”.  

Ett stort tack till deltagarna i cirkeln Gömda men inte glömda som delat med sig av sitt upplägg och innehåll.  

Du kan läsa mer om vad deltagarna kom fram till via länken nedan.  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/aktuellt2/gomda-men-inte-glomda/  

Stenby-Konungsund Byg-

degård i samverkan med 

Östergötlands Bygde-

gårdsdistrikt och SV Ös-

tergötland bjöd på en 

dråplig komedi när Östgötateatern var på turné. 

Fly Me to the Moon utspelar sig under en och 

samma märkvärdiga arbetsdag. Två mot pension 

gående undersköterskor i hemtjänsten börjar dagen 

med att ta hand om Tore, en man som älskar Frank 

Sinatra, Aftonbladet och att spela på trav. Men just 

denna dag är inte som alla andra, det visar sig vara 

den sista för Tore. 

Fly Me to the Moon  

I Boxholm har SV i samverkan med LRF och Södra 

Skogsägarna haft 3 utbildningar i  Motorsågskör-

kort nivå C för deltagare med förkunskap minst 80 

timmars erfarenhet i skogen samt A+B körkort. 

Utbildningen har gett deltagarna kunskaper och 

färdigheter för att på ett säkert sätt använda motor-

kedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och risk-

fyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom 

fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda 

träd och tillvaratagande av vindfällda träd. 

Cirkelledare har varit Gunnar Malgeryd och utbild-

ningarna har varit populära och fullbokade. 

Motorsågskörkort nivå C 
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Finspång 

Fakta 
Studiecirkel     369 tim 

Annan folkbildning      20 tim 

Kulturprogram         21 st 

Unika deltagare      130 st 

Digital Vardagsteknik  

SPF Seniorerna Finspång i samverkan med SV höll under våren två studie-

cirklar i Digital Vardagsteknik som bygger på utbildningskonceptet Senior-

surfarna.  

Syftet med cirklarna var att ge deltagarna ökad kunskap och självförtroende 

att använda sin mobil till annat än att ringa eller skicka sms med.  

Tommie Holmgren som varit ledare för cirklarna sedan 2021 berättar att de 

flesta är rädda för vad som kan hända om de gör fel och oroar sig över hur 

säkert det är att använda mobilen att betala räkningar, att använda Swish 

eller att surfa på internet med.  

Att våga och att ha tålamod var väl egentligen det svåra för deltagarna i cirkeln, precis som det är för de flesta när 

man ska lära sig något nytt.  Men genom att prova om och om igen når man ofta framgång.  En annan viktig del 

framhåller Tommie, är att inte ha för stora grupper och att  försöka ordna så att deltagarna befinner sig på samma 

kunskapsnivå vid start. 

Med utgångspunkt från de olika avsnitten i seniorsurfarna och deltagarnas önskemål utformas träffarna så att 

deltagarna i slutet av cirkeln ska ha fått ökat självförtroende att använda sina mobiler eller plattor på nya sätt. 

Mersmak röjning är ett projekt inom Säker skog 

som finansieras genom Landsbygdsprogrammet.  

SV, Skogsägarföreningarna och LRF uppmuntrar 

skogsägare att röja sin skog och i Finspång hölls 

kostnadsfri utbildning vid tre tillfällen, den sista 

som en gemensam skogsdag i Söderköping med 

deltagare från utbildningar i andra kommuner. 

På utbildningen gick man bland annat igenom, när 

var och hur man ska röja, anpassningar till ändrat 

klimat, hur mångfalden i skogen kan ökas, att 

forma skogen mot egna mål, skogens möjligheter i 

klimat- och hållbarhetsfrågorna, beställarkompe-

tens, att anlita röjningshjälp,  utrustning och tek-

nik. 

 

Sedan flera år tillbaka har SV den populära cirkeln 

”Internationell seniordans och linedance” i kultur-

huset Finspång.  

Internationell seniordans är en egen åldersanpas-

sad dansdisciplin, som är skonsam mot kroppen. 

Danserna är tillrättalagda för att passa deltagarnas 

förutsättningar. 

Den passar alla människor, man behöver inte ha en 

partner utan kan komma ensam. Cirkelledaren Li-

lian säger ”Vi dansar samba, rumba, fina valser, ef-

ter all sorts musik med härliga och medryckande 

rytmer. Dansen är bra för Hjärna, Hjärta, Hälsa och 

Humör! ” 

Block/Linedance dansas en och en, på linje eller i 

block. Kan även dansas i stor ring efter varandra.  

Mersmak Röjning Internationell seniordans och linedance 
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Kinda 

Fakta 
Studiecirkel    205 tim 

Annan folkbildning     12 tim 

Kulturprogram        15 st 

Unika deltagare       62 st  

Högläsning på Kindagård 

Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser och 
den som lyssnar. En lässtund tillsammans skapar samvaro, stimulans 
och samtal. 

Högläsningen på seniorboendet Kindagård är en mycket populär cir-
kel där deltagarna är pigga, glada, pratar och diskuterar med ut-
gångspunkt från boken de läst/lyssnat på. Träffarna ger stimulans 
och man pratar om minnen och jämför med då och nu. Ibland väcker 
boken tankar och känslor som kan relateras till vad man hört på ny-
heterna och då  samtalar man kring detta. 

Anledningen till att högläsningen är så populär beror bland annat på att deltagarna kan ha fått synsvårigheter 
eller annat som gör att de inte klarar att läsa en bok själva men fortfarande har kvar sitt litteraturintresse.  

Våra högläsningscirklar sätter guldkant på vardagen för de äldre och våra cirkelledare är engagerade högläsare 
som har med sig bra och lättlästa böcker.  

Pollinering är viktig 

för de flesta av våra 

grödor, för maten vi 

äter och inte minst för 

naturen. Vilda bin och 

humlor står för en stor 

del av pollineringen, 

en ekosystemtjänst 

som vi gärna tar för given. Men när bina hotas, ho-

tas också pollineringen och matproduktionen.  

Kursen för nybörjare startade i mars med teorikväl-

lar varannan vecka och fortsatte under sommaren 

med praktiska träffar.  

Deltagarna fick information om de regler som gäl-

ler, fakta om bin och skötselråd både i teori och 

praktik. Vid de praktiska träffarna delades gruppen 

i två mindre grupper och biodlarföreningen lånade 

ut bi-kläder och utrustning. 

SV i samverkan med Rimforsa biodlarförening. 

 

 

Biodling för nybörjare i Rimforsa 

Ett välbesökt arrangemang för målgruppen LSS, 

med IF och NPF. 

Politiker från lokala partier i Kinda deltog i en frå-

gestund/samtalsstund kring ämnen som målgrup-

pen tyckte var viktiga. Indragna färdtjänstbeslut, 

önskemål om fler arbetsplatser och önskan om en 

högre Hab-peng (Lön) var frågor som togs upp.  

En win-win-träff för alla inblandade. 

Mitt Val — Möt dina lokala politiker i Kinda 
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Linköping 

Fakta 
Studiecirkel   8179tim 

Annan folkbildning    660 tim 

Kulturprogram       203 st 

Unika deltagare   1516 st 

Cirklar inom Funktionsrätt 

Linköping är stora inom området funktionsrätt, drygt 100 olika typer av verksamhet arrangerades under året 

varav några exempel visas nedan. 

Må Bra, en tjejgrupp med IF 

Cirkeln hade som tema hållbarhet & miljöfrågor och vad  får oss att få livskvalitet. 

Deltagarna pratade om viktiga frågor förknippade med vår miljö, skrev egna berät-

telser och tankar som kom upp under pågående cirkel. De gjorde en affisch genom 

att klippa, klistra ur tidningar och kopierade bilder ur böcker. Varje termin har ett 

nytt tema. 

Matlagning för personer med IF 

Målet med cirkeln är att deltagarna ska  lära sig mer om matlagning samt sociali-

sering i en gemenskap samt att lära sig hur man följer recept, lära sig om olika in-

gredienser vilka som är bra och vad som är bra med dem. De får också lära sig om 

hur man använder spisen, ugnen och andra husgeråd. 

Musikgrupp för personer med IF 

Varje träff består av två spelpass med fika och samtal emellan, där deltagarna i tur och ordning får önska låtar de 

vill spela utifrån den låtordning som diskuterats fram. Målet är att deltagarna ska få spela och sjunga utifrån sina 

egna förutsättningar och kunskaper, få spela på olika instrument och lära sig mer om artister. 

En grundkurs där målet var att deltagarna skulle 

känna sig säkra på att använda sina mobiltelefoner 

oavsett om de har vissa motoriska begränsningar.  

På cirkeln gick de bland annat igenom de viktigaste 

inställningarna för motoriska problem, grundin-

ställningar för konto m m i appen Inställningar/

verktyg. De fortsatte med genomgång av moln och 

lagring, lite om Windows och om att jobba i fönster 

samt E-post.  

Under cirkelns gång fick deltagarna arbeta med 

egna övningar för att praktisera det ledaren gått 

igenom. 

SV i samarbete med Parkinson Östergötland 

I Linköping hade vi ett 

tjugofemtal band 2022 

som repade och spe-

lade låtar hos oss. Det 

var allt från band med 

3 deltagare till SAABs 

blåsorkester med 28 

deltagare.  

I studiecirklarna repade och arrangerade banden 

låtar, ofta egenskrivna. De gav varandra feedback 

och samtalade om processen. I våra lokaler på Mu-

sikakademien i Linköping kunde de låna våra replo-

kaler för att spela in sin musik. 

Smartphone,  e-post och data Musikverksamheten 
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Mjölby 

Fakta 
Studiecirkel  876 tim 

Annan folkbildning 162 tim 

Kulturprogram      37 st 

Unika deltagare   283 st 

Dans med Vi Unga 

Mjölby är kommunen  där SV tillsammans med Vi Unga haft 17 cirklar i dans för 

deltagare i varierande ålder. Vår och höst skapas proffsiga dansshower som avslut-

ning på cirklarna. 

Här finns allt från dansmix för barn mellan 4 och 5 år till High heels från 15 år och 

uppåt.  

På dansmix för de yngre åldrarna ligger fokus på dans, motorik och rörelse genom 

olika danslekar och lätta koreografier.  

High heels är en avancerad danscirkel där det krävs dansvana. Här dansas det i 

klackar med en feminine vibe där övningarna och koreografierna fokuserar på att 

lyfta fram de kvinnliga kroppsuttrycken och att öva på teknik och balans. När klack-

arna kommer på så kommer deltagarnas kaxiga och självsäkra sida fram. 

Dansshowerna har ett tema och i år var det Mixed tape på våren och Mellofesten på 

hösten. På showerna visar deltagarna upp vad de lärt sig under terminen i fartfyllda 

danser. 

På Mjölby Hembygdsgård arbetar en grupp engage-

rade och kunniga deltagare med att sortera, doku-

mentera och digitalisera fotografier från Mjölby med 

omnejd.  

Där det finns text till fotografierna är det relativt lätt 

att dokumentera men för foton där ingen text finns 

blir det ett ”detektivarbete” för gruppen. Trots att det 

i vissa fall kan vara näst intill omöjligt att identifiera 

ett foto löser gruppen ändå de flesta frågetecknen.  

På träffarna tittar de på foton tillsammans, diskute-

rar var eller vem det kan vara på fotot, antecknar och 

för sedan in i ett register. Väl hemma fortsätter de att 

fundera och reflektera över vad de kom fram till på 

träffen och många gånger kan det dyka upp något 

nytt om fotot så att de uppdaterar det redan in-

skrivna. Det är ett levande dokument.  

Fotografierna som gruppen arbetar med är från 

Hembygdsförenings stora fotoarkiv, men kan även 

komma från allmänheten. I dagsläget har gruppen  

Fotodokumentering fotografier 

Återbruk och social gemenskap 

dokumenterat mellan 70—90 fotoalbum som de 

lämnat in till Mjölbys föreningsarkiv. Det digitali-

serade materialet kommer att finnas tillgängligt för 

allmänheten på Mjölby Hembygdsgård. 

Studiecirkeln hålls i samverkan mellan Mjölby 

Hembygdsförening och SV. 

 

 

I Röda Korsets lokal i Mjölby träffas en grupp som 

återbrukar material från butiken till välgörenhet.  

Vid träffarna sorterar de materialet, bestämmer 

vad som kan användas och till vad, de samtalar om 

vad som händer i världen och var deras arbete 

kommer att göra mest nytta.  Studiecirkeln fyller 

två funktioner, återbruk och social gemenskap. 

Flera av deltagarna är över 90 år och studiecirkeln 

ger alla en samhörighet när de samlas kring ett ge-

mensamt intresse.  

SV i samarbete med Röda Korset Mjölby 
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Motala 

Fakta 
Studiecirkel   1943 tim 

Annan folkbildning      66 tim 

Kulturprogram         27 st 

Unika deltagare     210 st 

Jägarexamen och historiska kartor i Godegård 

LRF samarbetar med SV kring studiecirklar, förtroendemannautbildningar och föreningsutbildningar.  

Att arrangera en studiecirkel i lokalavdelningen kan vara ett sätt att skapa 

gemenskap och locka fler medlemmar till lokalavdelningen. Det har Gode-

gårds lokalavdelning tydliga exempel på.  

Studiecirkeln Jägarexamen är en komplett utbildning inför ett Jägarexa-

menprov och ger deltagaren inspiration att lära känna naturen och jakten, få 

kunskap om viltet med artkännedom, vapen, hundar och etik som ger de 

bästa förutsättningarna för att bli en ansvarsfull jägare.  

Under året har Stellan Axelson, ordförande i lokalavdelningen haft en kurs i 

Jägarexamen samt två i skytte inför jägarexamensprovet och han har fortfa-

rande kontakt med deltagarna. 

Cirkeln Historiska kartor har som mål att deltagarna ska kunna utläsa den information som en gammal karta in-

nehåller och ge deltagarna insikt om egendomars historiska värde. Vid fyra tillfällen gick man igenom den gene-

rella informationen som går att hitta på en karta och vid de två följande information om ”den egna fastigheten”. 

I en artikel på LRFs hemsida bekräftar Stellan att lokalavdelningen har fått nya medlemmar eftersom kurserna 

även riktat sig till deltagare utanför medlemsskaran. Han tillägger att kurserna också varit bra för att visa att LRF 

syns och gör saker lokalt. 

På Svarta gatan i Motala träffas 
ett gäng för att förkovra sig i 
träslöjdens ädla konst 
Här arbetar deltagarna individu-

ellt med enskilda projekt, inspire-

rar och lär varandra. 

Att arbeta med trä ska vara roligt, enkelt och spän-
nande och ett bra material, god teknik och nog-
grannhet ger ett vackert arbete. Därför lär sig del-
tagarna att använda verktyg på rätt sätt och lär 
känna olika material. 
 
När en deltagare vill prova någon ny teknik, så får 

hen hjälp av de andra deltagarna med tips eller ge-

nom olika typer av studiematerial. 

I Borensberg har SPF Seniorerna 

Boren haft bokcirkel vår och höst 

där de träffas och diskuterar det 

de läst. 

Målet med cirklarna har varit att utvecklas och 

skaffa kunskap samt träna på att diskutera och ar-

gumentera. 

Alla deltagare läser samma bok, men inom olika 

kategorier. Både svenska och utländska författare. 

Vid träffarna har de diskuterat, utvärderat och satt 

poäng på det de läst.  

Cirklarna har även haft författarbesök. 

Träslöjd Bokcirkel i Borensberg 
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Norrköping 

Fakta 
Studiecirkel          10781 tim 

Annan folkbildning      758 tim 

Kulturprogram         286 st 

Unika deltagare     1522 st 

Körsång i Norrköping 

Varför ska man sjunga i kör, förutom för att man gillar att sjunga vill säga? Läs nedan så ser du att det är rena 
hälsokuren. 

Att sjunga får dig att må bättre – du blir gladare.  Förutom att det är roligt att sjunga så frisätts dessutom må
-bra-hormonet dopamin och oxytocin som gör oss lugnare. 

Mindre stress – både blodtrycket och vilopulsen tenderar att sjunka när du sjunger och speciellt när du sjunger 
i grupp. 

Bättre andning – när du sjunger så lär du dig använda din magmuskulatur och det är samma muskler som du 
använder för att andas. En ökad medvetenheten kan räcka för att du ska få en lugnare och djupare andning. 

Du lär dig njuta av nuet  – att sjunga kan göra att du får en starkare känsla av närvaro. Det gör det möjligt för 
dig att vara i nuet, något som vi ofta glömmer bort i den stressiga vardagen. 

I Norrköping har SV samarbete med flera körer som har lite olika inriktning och repertoar men som ger deltagar-
na det ovanstående och oss andra glädjen att få lyssna vid deras framträdanden. Under 2022 samarbetade vi med 
VIN-kören, KFUM-kören, Fenix-kören och Kör de Vux. 

Marielund Session är en 
uppsökande verksamhet 
som genom en portabel 
musikstudio kommer i 
kontakt med folk i om-
rådet Marielund i Norr-
köping.  

 

Vi har byggt upp vår musikstudio utomhus för att 
visa, instruera och ge folk möjlighet att prova på 
hur en skapar musik. Vi fick snabbt kontakt med 
flera föreningar som var intresserade av att er-
bjuda en meningsfull fritid till de som bor i Mari-
elund. 

Kurs i föreningsteknik anordnades för förtroende-
valda inom våra grund-, medlems– och samver-
kande organisationer. 

På kursen diskuterade man om hur man bäst dri-
ver en förening och hur man kan åstadkomma ett 
demokratiskt styrelsearbete. 

Marielund Session 

Svenska och samhällskunskap 

Föreningsteknik 

I Norrköping har Sv haft 118 cirklar i ämnet svenska/
samhällskunskap för olika grupper både inom det 
som kallades Särskilda uppdrag men även andra 
cirklar.  

Särskilda uppdrag kan du läsa mer om under verk-
samhetsområde Särskilda uppdrag. 

Det har varit svenska för utländska anställda på 
SMHI, det har varit svenska för arabisktalande, so-
malisktalande och flyktingar från Ukraina.  

För flyktingar från Ukraina anordnades svenska på 
distans och vi fick deltagare från hela landet.  

SV har haft cirklar i att lära sig den vokabulär som 
används inom ett visst yrke. 

Cirklar i samhällskunskap inför valet arrangerades 
med material från Mitt val. 

Deltagarna fick tips på färdigheter i hur man driver 

en förening samt vilket ansvar man har som styrel-

seledamot. 

De fick också lära sig hur man kan värva fler med-
lemmar, förbättra ekonomin och åstadkomma en 
bra verksamhet 
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Söderköping 

Fakta 
Studiecirkel   1152 tim 

Annan folkbildning    164 tim 

Kulturprogram         83 st 

Unika deltagare     305 st 

Textilt hantverk 

Man kan nog säga att Söderköping har blivit textilstaden inom SV Östergötland. I samarbete med föreningen 

Sparven Textil & hantverk har det arrangerats nästan 40 arrangemang i form av studiecirklar, annan folkbildning 

och kulturarrangemang. Föreningen arbetar med att bevara vårt gamla textila hantverk genom att lära ut tradit-

ionella sätt att arbeta med textilt material, men även att lära sig nya sätt och utveckla det textila hantverket. Här 

finns kurser för både nybörjare och avancerade. Här följer några exempel på arrangemang: 

Studiecirkeln Tova i vått och torrt lär ut hur man förr tovade ull i vått genom såpa, vatten och valkning samt hur 

man idag kan använda sig av tekniken tova i torrt med hjälp av tovnålar för att skapa skulpturer, mjukisdjur eller 

tovade tavlor. 

I arrangemanget Sy med tenntråd fick deltagarna lära sig det gamla samiska hantverket där man syr med tenn- 

eller koppartråd på skinn, förr använde man senor från ren för att sy fast tenntråden, idag kan man använda sig 

av något så udda som tandtråd. 

I arrangemanget Virkad nålbindning som är en gammal virkteknik där man virkade så att resultatet blir nålbind-

ningsliknande fick deltagarna se och prova på tekniken. Not. Nålbindning utförs traditionellt med synål och garn 

för att bilda täta och fasta föremål. 

Inom sömnad har deltagarna fått kunskap genom exempelvis: Kom igång att sy, för den som är nybörjare eller 

ringrostig, sy med overlockmaskin, mönsterkonstruktion, sy en egen B-H och flera andra områden inom sömnad. 

Målet med att starta studiecirkeln var att lära sig 

om fermentering och att praktiskt fermentera 

grönsaker. Som litteratur användes stora boken 

om fermentering av Jenny Neikell (surtanten). 

Studiecirkeln inleddes med ett teoretiskt pass om 

kost och hälsa, och hur nyttigt det är med fermen-

terade grönsaker.  Man undersökte olika sätt att 

lagra livsmedel och diskuterade inköpsställen i 

närområdet som har ekologiska grönsaker. Sedan 

träffades de och praktiserade fermentering med 

olika grönsaker där det även filmades under träf-

fen. Vid ett annat digitalt arrangemang bjöds 

Jenny Neikell in för ett samtal om metoden, där 

man startade med att visa filmen och få hennes 

kommentarer. 

S:ta Ragnhilds trädgårdsförening i samverkan med 

Fermentera med ”surtanten” Släktforskning 

SV samarbetar med Västra Husby Genealogiska 

förening som har som mål att stimulera och ut-

veckla forskningen om den lokala hembygden och 

förfädernas historia.  

Genom forskarkvällar har deltagarna samtalat och 

guidats  genom specifika frågeställningar och före-

läsningarna handlar om både unika förekomster i 

bygdens historia och släktforskning inom Östergöt-

land. 

Att släktforska är att resa i tiden. Genom släkt-

forskning får man möta människor som levde i 

gångna sekler och lära känna platser och miljöer 

som för länge sedan försvunnit. Det blir en resa i 

den svenska historien, men inte bara i kungarnas 

historia, man upptäcker bygdens och sin egen per-

sonliga historia  
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Vadstena 

Fakta 
Studiecirkel     944 tim 

Annan folkbildning    586 tim 

Kulturprogram         25 st 

Unika deltagare     223 st 

Knyppling i samverkan med föreningen Svenska spetsar 

SV vill finnas med i bevarandet och utvecklingen av Sveriges tex-

tila hantverk och har därför ett samarbete med Föreningen 

Svenska Spetsar som arbetar för att bevara och utveckla den 

svenska knypplingen.  

Knypplingen är ett textilt hantverk med anor från 1400-talets 

Italien. Från 1600-talet till idag har knypplingen utvecklats från 

skir spets till kläder över till spets till lakan och örngott, till spets 

i inredningsdetaljer och altarspetsar och till idag med knyppling 

av traditionell spets, bilder, smycken, kläder och med eller utan 

mönster s k fri knyppling. Idag är det också en konstform där 

flera olika material används.  

Knypplingen var särskilt vanligt förekommande i Vadstenatrakten men har också utövats i andra delar av landet. 

Varje område har sina särdrag när det gäller teknik och redskap.  

I Vadstena har det under året arrangerats ett tjugotal arrangemang där deltagarna har kommit från hela landet. 

Cirklarna har varierat från nybörjarnivå till riktigt avancerad knyppling, mönsterkonstruktion och att knyppla 

med metalltråd. 

En studiecirkel för deltagare med erfarenhet av 

rättspsykiatri, cirkeln ingår i projektet Inflytande i 

rättspsykiatrin. 

Syftet med studiecirkeln var att ge deltagarna möj-

lighet att tillsammans med andra fundera på och 

samtala om sina egna erfarenheter och på så sätt  

hitta sin egen styrka, känna sig trygga, våga 

drömma och förverkliga idéer de har. 

Inflytande i rättspsykiatrin är ett Arvsfondsprojekt 

som drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psy-

kisk Hälsa). Personer som vårdas inom rättspsyki-

atrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, 

delaktighet och inflytande över sin egen vård.  

Projektets mål är därför att öka brukarinflytandet 

för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin bland 

annat genom ökad egenmakt. 

SPF Seniorerna S:ta Birgitta 

Vadstena har under året haft 

flera föreläsningar som varit in-

tressanta och välbesökta, totalt 

har de samlat uppemot 150 del-

tagare. 

Flera av föreläsningarna har haft historiskt tema, 

andra har handlat om arkeologi och naturen.  

• "Gustav Vasa, en lite annorlunda bild" 

• "Vikingar i västerled" 

• ”Väringar i österled” 

• "De första Bosättarna" 

•  "Ur arkeologin" 

• "Naturen och vi" 

Din Egenmakt Föreläsningar med SPF Seniorerna 
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Valdemarsvik 

Fakta 
Studiecirkel   1266 tim 

Annan folkbildning      62 tim 

Kulturprogram         27 st 

Unika deltagare     246 st 

Svenska med vårdinriktning, fördjupning  

Den här cirkeln var en del inom Särskilda uppdrag, kvinnor långt från arbetsmarknaden, och ett fint exempel på 

att med rätt insatser kan vi verkligen göra skillnad för människor. De flesta av deltagarna har tidigare deltagit i 

studiecirkeln Svenska med vårdinriktning för utrikesfödda där de fick lära sig språket och grunderna för att ar-

beta inom vården.  

Fördjupningscirklar hölls sedan två gånger 2022 med avbrott för att kunna praktisera under sommaren och ca 

90% av deltagarna som deltog i SVs verksamhet har gått vidare i sina studier och läser nu omvårdnadsprogram-

met för att bli undersköterskor. Målet med cirklarna var att deltagarna skulle kunna börja studera till underskö-

terska och arbeta inom området och det målet är ju nått! 

I cirkeln har de arbetat med det normala åldrandet och vad det innebär när man blir äldre. De fortsatte lära sig 

mer vårdinriktad svenska och gick igenom olika sjukdomar som kan uppstå med stigande åldern samt mediciner 

och delegering. De fick också lära sig olika rutiner som man ska tänka på när man jobbar på ett särskilt boende 

eller hemtjänst. 

Som studiematerial använde de Gleerups e-bok Gerontologi och geriatrik samt Medicin 1&2. 

Att vara beredd om det värsta skulle 

hända… 

Naturskador som skogsbränder, översvämningar 

och torka har aktualiserat behovet av beredskap på 

våra gårdar. Vilken kompetens och organisation har 

vi lokalt vid kris? Hur ser samhällets ansvar ut och 

vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal sam-

verkan? 

Denna träff syftade till att samlas lokalt och infor-

mera om efterföljande studiecirkel där man disku-

terar olika scenarios, inventerar vilka resurser som 

finns på gårdsnivå samt bygger upp kontakter och 

skapar kommunikationsvägar. Allt för att skapa en 

ökad beredskap för naturskador. 

SV i samarbete med LRF Valdemarsvik kommun-

grupp 

 

Grålleteknik är studiecir-

keln som renoverar Fergu-

sonredskap till  originalut-

förande för att ställas ut 

på föreningens museum.  

 

Det här är en bit av historia som deltagarna i cir-

keln ger allmänheten en möjlighet att ta del av. 

Bakom den legendariska ”Grållen” ligger traktor-

geniet Harry Ferguson. Hans jordbruksredskap 

med förbättrad säkerhet har tjänat jordbruket i 

över 100 år. 

Deltagarna planerar och diskuterar gemensamt ar-

betena med föremålen och söker information ge-

nom bilder, böcker, internet och egna erfarenheter. 

Svenska Fergusonklubben Grålle i samverkan med 

SV 

Beredskapsträff Grålleteknik 
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Ydre 

Fakta 
Studiecirkel     712 tim 

Annan folkbildning      17 tim 

Kulturprogram           8 st 

Unika deltagare     113 st 

Vävning 

Vävning är en del av vårt kulturarv och i Sverige har vi ett stigande intresse för textilt hantverk sedan några år tillbaka och 

det verkar inte mattas av.  I tidningar och sociala media ser vi oftast prov på detta via stick- och virkbeskrivningar med mera, 

men vävning är lika hett. På sociala media kan man hitta vävforum med över 12 000 medlemmar. Vävning är också stort 

inom SV och i Östergötland hade vi 25 cirklar runt om i regionen under 2022. I Ydre har vi haft två kamratcirklar. 

Det finns belackare som menar att vävning inte skulle vara folkbildning, men då vet de egentligen inget om vävning eller hur 

man arbetar i en vävcirkel. I en vävcirkel hjälps alla åt, man inspirerar och diskuterar olika vävtekniker, uppsättningar, val av 

material, gör beräkningar hur mycket material som kommer att gå åt och många gånger ger deltagarna varandra kunskap 

och tips från förr i tiden, ”så här gjorde min farmor”. Ofta bestämmer man i början av en cirkel vilka typer av vävar som ska 

sättas upp och sedan får deltagarna i tur och ordning väva vid just den vävstolen för att få prova och lära sig den tekniken. 

Som inom allt hantverk finns det ofantligt många olika tekniker och handlar inte enbart om att väva en trasmatta som många 

tror. Här finns damastvävning, väva med dragutrustning, bandvävning, flamskvävning, jacquard, HV-teknik, väva med 

skaftväxling för att nämna några. 

Vävcirklar är också ypperliga cirklar för integration. Liksom i många andra hantverkscirklar så blir det lättsammare och pre-

stigelöst när man träffas i sådana cirklar eftersom alla varit ”barn i början” någon gång. Extra spännande och givande är det 

om den invandrade deltagaren har med sig kunskap om vävning från sitt hemland och kan ge deltagarna kunskap om det 

landets vävtraditioner. 

Att ha Röjsågskörkort är ett bevis på att man har 

de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen så 

att arbetet blir säkert, roligt och mer effektivt!  

På kursen i Ydre var övervägande delen deltagare 

kvinnor vilket ger en fingervisning om att arbete 

med röjsåg passar såväl kvinnor som män. Kursen 

hade som mål att lära deltagarna att sköta och han-

tera röjsåg på ett säkert och effektivt sätt för att 

klara röjsågskörkortet. 

Kursen innehåller både teoridel och praktiska öv-

ningsmoment i skogen, där deltagarna får lära sig 

hur en bra röjsåg ska fungera, hur man filar 

klingan så att den blir vass, hur man använder så-

gen i olika situationer och hur man kan fälla stam-

marna i önskad riktning. I teoridelen hölls bland 

annat genomgång av säkerhetsbestämmelser och 

vilken skyddsutrustning som krävs. 

SV i samverkan med LRF 

Röjsågskörkort Hembygdsforskning Österbymo 

Kamratcirkeln har forskat på Ydres centralort Ös-

terbymo för tiden 1850 till idag. 

Målet har varit att digitalt dokumentera faktaupp-

gifter om Österbymos bebyggelse och personer som 

bott och verkat där. 

De har dokumenterat utifrån 

material som finns i Ydre-

rummet på kommunbiblio-

teket, foton, texter, samt olika 

personers berättelser om vad 

de minns. 

Gruppen delar upp sig där en del forskar bakåt från 

1915  när järnvägen kom till staden och den expan-

derade, en del forskar framåt till idag. 

Gruppen hoppas att så småningom kunna publi-

cera materialet på någon digital plattform så att 

allmänheten kan få ta del av den. 
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Åtvidaberg 

Fakta 
Studiecirkel     140 tim 

Annan folkbildning      10 tim 

Kulturprogram         19 st 

Unika deltagare       39 st 

Musikterapi 

På det antroposofiska boendet Färgbron har SV under året haft två cirklar i Musikterapi. 

Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform som bygger på musikens förmåga att skapa kontakt, 

kommunikation och motivation. Man använder musikupplevelser, musikaliskt skapande och/eller samspel i häl-

sofrämjande, personlighetsutvecklande eller bearbetande syfte.  

Varje tillfälle inleds med att alla deltagare uppmärksammas, alla väljer sedan sånger i tur och ordning. Insprängt i 

själva sjungandet förekommer musikterapeutiska inslag. Ledaren arbetar enligt nedanstående: 

• Efterfrågar var och ens synpunkter/önskemål tydligt. 

• Uppmärksammar varje individ, dennes förutsättningar, kommunikation, intressen osv och använder dessa 

som tillgångar i samtalen och i val av sånger. 

• Erbjuder tillgång till mycket brett utbud av sånger. 

• Förutom att framföra de sånger som önskas även framföra musik i olika stämningslägen där alla känslor 

ryms. 

Deltagarnas egna sångaktivitet uppmuntras och var och en av deltagarna har just sina sånger som de själva styr. 

Detta sätt att sjunga tillsammans har ökat i omfattning under höstens cirkel.  

Björsäters Hembygdsförening i samarbete med SV 

har under året haft en cirkel i tjärbränning och kul-

turarrangemang där man bland annat visat hur 

tjärbränning med tjärdal går till.  

Tjärbränning är en gammal teknik för att utvinna 

tjära, känd redan av antikens greker och en tjärdal 

är en trattformig grop, utgrävd i en jordsluttning, 

som används för att producera trätjära. Mot gropen 

byggs en lutande träbotten och i gropen görs 

en mila i vilken kolning sker av kådrik ved.  

Utöver tjära så får man smideskol i en tjärdal. 

Föreningen vill föra tjärbränning vidare som kul-

turarv. 

Tjärbränning 

SPF Seniorerna Kopparn har i samarbete med SV 

haft den välbesökta cirkeln Hälsa som livsstil. 

Målet med cirkeln har varit att 

förstå hur åldrandeprocessen 

ska hanteras och att må bättre 

naturligt med självkännedom. 

Vid träffarna har deltagarna delar upp sig i tre 

grupper för att dela med sig om olika ämnen och 

sen sammanställa vad de kommit fram till. 

Studiematerialet de använts sig av har kommit 

från nätet och en bok av den kände wellnesläka-

ren dr Rangan Chatterjee. 

Hälsa som Livsstil 
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Ödeshög 

Fakta 
Studiecirkel    688 tim 

Annan folkbildning     34 tim 

Kulturprogram        12 st 

Unika deltagare     169 st 

Politik—men inte partipolitik 

Två studiecirklar om politik men inte partipolitik arrangerades under 2022. 

Deltagarna har under vårens cirkel samtalat om olika politiska system utifrån 

faktaböcker men också skönlitteratur.  

Idag pratar vi om Liberal demokrati och många länder i världen utger sig för 

att ha liberal demokrati, men är det verkligen så i praktiken? Hur hotad är de-

mokratin och hur påverkas vi människor av konspirationsteorier och falska 

påståenden? Om detta samtalade gruppen i så väl det lilla som det stora, det 

vill säga världen runt omkring oss i våra kommuner men även hur det ser ut 

globalt.  

Under höstens cirkel var ämnet politik med inriktning klimat. Vad gör makthavarna runt om i världen, pratar de 

bara eller gör de verkligen något? Vad gör våra kommunala politiker och vad kan vi själva göra? 

Samtalen i båda cirklarna har haft högt i tak där tankar och åsikter fått flöda fritt, deltagarna har varit engagerade 

och studiecirkeln fortsätter 2023 med nya intressanta samtal och insikter. 

Föreningen Boets skola och SV har under året haft 

studiecirklar i träning och fallprevention.  

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar 

sig  skriver Folkhälsomyndigheten och studiecirk-

larna är till för att öka medvetenheten om hur fysisk 

aktivitet och träning påverkar oss.  

På ett säkert och effektivt 

sätt tränas balans, koordi-

nation och styrka under 

ledning av legitimerad ar-

betsterapeut.  

 

Genom att varva träning med teoretisk information 

får deltagarna tips och kunskap om vardagsaktivite-

ter som gör att de kan minska risk för fall. 

 

I väntan på ambulansen Ramla inte! 

 

Du har ringt ambulansen, för du inser allvaret. Men 

hur kan du vara hjälpsam innan sjukvården hinner 

fram?  

Om detta har det vid tre tillfällen arrangerats träf-

far där deltagarna fått tips om vad som kan göras 

innan ambulansen kommer.  Träffarna har inte 

handlat om Hjärt-Lung-räddning utan om andra 

sätt att hjälpa till innan ambulansen kommit. 

Det har varit träffar utan papper och penna ef-
tersom det här handlar om förståelse och kunskap 
som leder till spontant agerande vid olika tillfällen 
som kan inträffa. 

Ett par tips som deltagarna fått lära sig är: Din 
kompis har fått en puck i ögat och då ska du täcka 
båda ögonen för att inte det skadade ögat ska röra 
sig automatiskt när det friska ögat rör sig. Din vän 
har bröstsmärtor och du behöver lugna ner hen så 
att stress/adrenalinpåslag inte orsakar mer skada. 
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Vi har verksamhet i hela Östergötland 

 

Kontor:   

Norrköping 

Linköping 

Söderköping 

Valdemarsvik 

Studielokaler: 

Finspång 

Kinda 

Linköping 

Mjölby 

 

Motala 

Norrköping 

Söderköping 

Vadstena 

Valdemarsvik 

Ydre 

Åtvidaberg 

 

Replokaler & 

studios 

Linköping 

Kinda 

Motala 

Norrköping 

Vadstena 

Valdemarsvik 

Ydre 

 

Personal SV Östergötland 

Verksamheten i Östergötland var 2022 uppdelad i fyra verksamhetsområden, Lokal Kraft, Sociala, MMF som 

bestod av Musik & media samt Funktionsrätt, Regionalt uppdrag och Särskilda uppdrag. Inom varje område 

arbetar verksamhetsutvecklare och administratörer som var och en med sin spetskompetens bildar en kompe-

tent enhet.  

Utöver personal i verksamhetsområdena finns avdelningschef, kommunikatör, vaktmästare och flera sam-

ordnarroller, dessa är samordnare för verksamhetssystemet Gustav, kvalitetssamordnare, administrativ sam-

ordnare och GDPR-samordnare. 

Vår värdegrund 

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen or-

ganisation med bred folkbildningsverksamhet 

över hela landet. Vår värdegrund hävdar princi-

pen om människors lika värde baserat på de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn 

på bildning bygger på människans förmåga att 

själv forma sitt liv tillsammans med andra männi-

skor. Den utgår från individens rättigheter och 

skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar 

för en samhällsutveckling som stärker den libe-

rala demokratin.  

Vår vision 

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett sam-

hälle där varje människa växer genom kunskap, 

insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är 

starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, 

humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vux-

enskolans värdegrund och vision bidrar till att 

frigöra människors kraft, engagemang och ut-

veckla sin kreativa förmåga. Studieförbundet 

Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraf-

ten för utveckling av föreningsliv och kultur. Det 

bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.  
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Verksamhetsområde Lokal Kraft 

Fakta 
Studiecirkel  7952 tim 

Annan folkbildning 1196 tim 

Kulturprogram      248 st 

Unika deltagare   1961 st 

Verksamheten inom området Lokal kraft omfattar samarbete med grund-, medlems- och samverkande organisat-
ioner samt med lokala organisationer och nätverk. Föreningarna är en viktig del av SVs verksamhet. Lokal kraft 
har även ett brett utbud av cirklar på allmänmarknaden. Verksamhet har bedrivits i samtliga länets 13 kommuner 
under 2022.  

 

Lokal kraft har under 2022 genomfört 248 kulturprogram och därtill ungefär lika många studiecirklar vilket är en 
klar ökning från föregående år. Vi har fortsatt att erbjuda digitala mötesverktyg till ledare och föreningar. 27 ar-
rangemang har genomförts helt eller delvis på distans. Det är en halvering från föregående år, men visar ändå att 
den digitala tekniken har anammats och att lärandet har blivit mer flexibelt. Behov av utbildning på området 
finns fortfarande och många ledare har också behövt individuellt stöd i att använda elektronisk närvarolista. 

 

Verksamheten nådde nästan 2000 unika deltagare under året, det är en ökning med ca 600 personer jämfört 
med 2021. Trots att vi under årets första månader fortfarande var begränsade när det gäller anordnande av fy-
siska sammankomster så är ökningen en tydlig effekt av att samhället gradvis öppnade upp.  

 

De vanligaste enskilda ämnena för studiecirkel och annan folkbildning har varit: 

Vävning, Knyppling, Träslöjd, Motorsågskörkort, Jägarexamen, Historia och Körsång. Fördelningen kvinnor och 
män som deltar i studiecirklar är jämn även om man kan se en uppdelning beroende på ämne.  

                                                                       

SVs grundorganisationer är Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Centerpartiet (C) och Liberaler-
na (L). Verksamheten tillsammans med grundorganisationerna har omfattat totalt 53 arrangemang med över 
300 deltagare. 

 

Tillsammans med LRF har 43 arrangemang genomförts. Utbildningar i Motorsågskörkort ökade och 19 kurser 
genomfördes under 2022. Dessutom genomfördes 4 kurser i Röjsågskörkort. Sammantaget har cirka 150 nya kör-
kortsinnehavare under året visat prov på att de har kunskaper för att arbeta säkert och effektivt i skogen. 

 

Mersmak röjning är ett projekt inom Säker skog som finansieras genom Landsbygdsprogrammet och genomförs 
av SV tillsammans med LRF och Södra Skogsägarna. Under 2022 har vi avslutat med en gemensam skogsdag för 
Gistad, Godegård och Vreta Kluster som blev uppskjuten på grund av pandemin. Två nya kursomgångar genom-
fördes för skogsbruksområde Finspång, Söderköping och Östra Husby samt skogsbruksområde Mjölby, Ödeshög 
och Boxholm. Sammantaget har över 150 personer deltagit i projektet under 2022. 

 

Beredskapscirklarna med LRF har aktualiserats under året och det gäller inte bara naturskador, skogsbränder, 
översvämningar och torka. I en orolig omvärld känns behovet av att se över krisberedskapen ännu viktigare. LRF 
och SV anordnade en gemensam digital regional upptaktsträff i början på året.  
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SV vill vara den självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare för att 
stödja och utveckla verksamhet som främjar demokrati. Med Centerpartiet inklusive Centerkvinnorna har 9 ar-
rangemang genomförts. Med Liberalerna inklusive Liberala kvinnor har 1 arrangemang genomförts. 

 

Medlems- och samverkande organisationer 

I samarbete med Biodlarna har vi genomfört nybörjarcirklar i biodling men också föreläsningar och fördjup-
ningscirklar. Intresset för biodling är stort och engagemanget finns i hela länet. I nybörjarcirklarna får deltagar-
na sina första kunskaper i biodlingen fascinerande värld. Under året utbildades över 70 deltagare - som kan bli 
nya biodlare i länet. Flera biodlarföreningar har anammat möjligheterna med olika digitala mötesverktyg och 
genomfört teoriträffar på distans. 

 

Samarbetet med Hembygdsrörelsen är stabilt och det finns ett lokalt samarbete med ett 20-tal aktiva hembygds-
föreningar. Vi ser dock en fortsatt pandemieffekt och flera föreningar uppger att de tappat medlemmar samt att 
medelåldern är väldigt hög. Under hösten har SV förstärkt på personalsidan med fokus på att stötta hembygdsrö-
relsens arbete med att ta tillvara och levandegöra vårt kulturarv. Den gemensamma kraftsamlingen ska förhopp-
ningsvis generera nya medlemmar och bidra till en föryngring av rörelsen. Hembygdsföreningarna är sammanta-
get den samverkanspart inom Lokal kraft som samlar flest människor till olika arrangemang och genomför flest 
studiecirklar (ca 60 cirklar och 1900 studietimmar). Med Östergötlands Hembygdsförbund anordnades en höst-
konferens i Norra Vi med föreningar från hela länet. 

 

Bygdegårdsrörelsen har en viktig roll i att stärka bygden och det lokala kulturlivet. Bygdegårdarnas Riksförbund 
organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. 
Tillsammans med bygdegårdsföreningar visades 12 föreställningar av ”Fly me to the moon” runtom i länets byg-
degårdar. I Skärkinds bygdegård visades under våren Konst för alla, en konstutställning med 21 konstnärer från 
hela Östergötland. I samband med utställningen hölls även ett panelsamtal om samverkan i kristider och bygde-
gårdens roll som samlingslokal. 

 

Övriga organisationer 

Studieförbundet Vuxenskolan har under året haft verksamhet i samarbete med ett 20-tal lokala organisationer, 
körer och kulturföreningar i alla delar av Östergötland; till exempel Hemgården Norrköping, Sparven Textil och 
hantverk Söderköping, Svenska Spetsar Vadstena, Kulturhuset Saga Ödeshög, Östgötalamm, S:t Ragnhilds träd-
gårdsförening, Gryts föreläsarförening, Knivmakare Öst, Släktforskarna i Norrköping, KFUM-kören, ViN-kören, 
Kör de Vux och Fenixkören. 

 

Nya samarbeten har inletts under 2022, bland annat med Mjölby hembygdsförening, Föreningen Boets skola och 
flera nya kontakter har knutits med lokala bygdegårdsföreningar.  

 

Allmänmarknad 

Allmänmarknad är programförd verksamhet med ledare som ofta är arvoderade. Ibland är SV ensam anordnare, 
ibland sker det i samarbete med en förening. Här når vi nya deltagare och en del personer får kanske sitt första 
möte med folkbildningen. Exempel är studiecirklar i silversmide, keramik, sömnad, motorsågs- och röjsågskör-
kort, knyppling, jägarexamen och fårskötsel. SV har under året erbjudit verksamhet på allmänmarknaden i alla 
Östergötlands kommuner och vi har nått ca 900 unika deltagare. 

 

Till detta kommer ett antal fristående kamratcirklar som startas på initiativ av cirkelgruppen själv, till exempel 
bokcirklar, vävning, handarbete och slöjd. 

 

Vi som arbetar i verksamhetsområde Lokal kraft är förutom undertecknad, Ann-Sofie Alexander verksamhetsut-
vecklare,  Ola Bixo verksamhetsutvecklare och Irene Remberger administratör. 

Anna Eriksson verksamhetsansvarig Lokal Kraft 
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Fakta 
Studiecirkel           9086 tim 

Annan folkbildning     578 tim 

Kulturprogram         32 st 

Unika deltagare      953 st 

 

Året startade med en verksamhetsturné där vi besökte alla våra verksamhetslokaler i länet för att träffa verksam-
heten, cirkelledare och deltagare. Här fick vi möjligheten att berätta om vårt kvalitetsarbete kring rapportering, 
lokaler och verksamhetsmål. Vi fick också lyssna in verksamhetens tankar om framtiden kring folkbildningen.  

 

Future Echoes Låtskrivare camp 

Vi fick vara med och arrangera ett av Europas största låtskrivare camp i vårt nya musik & mediahus på Stock-
holmsvägen. Hit kom det flera internationella, nationella och lokala låtskrivare för att skriva en massa musik. Här 
fick vi möjligheten att nå ut med våra nya lokaler, visa upp vår potential när både SVT och P4 Östergötland gjorde 
reportage om detta.  

 

Marielund Sessions 

Ihop med Norrköpings kommun fick vi ett bidrag för att skapa uppsökande verksamhet i Marielund i Norrköping. 
Detta gör vi genom att via en portabel musikstudio ge oss ut i området, bygga upp en musikstudio utomhus för att 
visa, instruera och ge folk möjlighet att prova på hur en skapar musik. Vi blev snabbt ihopkopplade med flera för-
eningar i området som nu skapat en samverkansgrupp för att hjälpa varandra att nå personer i området för att 
kunna erbjuda en meningsfull fritid.  

 

Vi Unga 

Vi jobbar tillsammans med vår dansverksamhet där vi under 2022 utökat med områden som Navestad och 
Smedby i Norrköping.  Här har vi fått jättefint deltagande.  

 

Studieförbund i samverkan 

Studieförbund i samverkan består av musikverksamheterna inom olika 
studieförbund i Östergötland där Studieförbundet Vuxenskolan ingår. Vi 
arbetar tillsammans för att utveckla Östergötlands musikliv. Vi samver-
kar för att ge vår musikverksamhet de bästa förutsättningarna för att ut-
vecklas och växa. Alla ska ha möjlighet att spela, utvecklas och uttrycka 
sig. Studieförbunden är navet i Sveriges musikliv. 

Hela 2022 har vi arbetat med att kartlägga vår verksamhet och fört in 
detta i rutindokument som alltid ska finnas för att underlätta för personal att enkelt navigera sig i verksamhet-
en. Vi har sett över alla våra verksamhetslokaler och skapat oss en struktur även där. Vi har en närmre kontakt 
med vår verksamhet än tidigare och kan nu börja bygga kvalitetsarbetet tillsammans.  

 

Vi som arbetar i verksamhetsområde MMF, Musik & Media är förutom undertecknad, Edvin Bergsland verksam-
hetsutvecklare, Erica Karlsson verksamhetsutvecklare, Carl Lindman administratör och Therese Karlsson admi-
nistratör. 

Kenny Lundström verksamhetsutvecklare Musik & Media 

Verksamhetsområde MMF  

Musik & Media 
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Mitt Val 

Årets viktigaste uppdrag  för demokrati och delaktighet var att genomföra arrangemang inom konceptet Mitt 
Val. SVs demokratiprojekt Mitt Val tilldelas hedersutmärkelsen ”best international practice” på Zero projects 
internationella konferens i Wien. Projektledare Kjell Stjernholm tar emot priset på FN:s högkvarter 23 februari 
2023.   

I Östergötland genomförde vi 9 studiecirklar i 7 kommuner i ämnet Mitt Val för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning/autismspektrum (IF /NPF diagnoser). 

Mitt Val består av ett fantastiskt fint och genomarbetat studiematerial, om demokrati, hur Sverige fungerar och 

valet. Kursen tar upp vad en kommun, region, riksdag och regering är. Hur beslutsordningen går till. 

Deltagarna får kunskap om hur beslut som berör dem själva, så nära sin egen vardag som möjligt. Vad säger   
LSS-lagen?  Vilka bestämmer vad i kommunen där jag bor. Vad gör en LSS-handläggare? Vilken uppgift har en 
God Man? Deltagarna fick lära sig om sina rättigheter och skyldigheter. 

Vi arrangerade även åtta enkla politikersamtal i åtta av våra kommuner. Där deltog politiker ifrån lokala partier i 

en frågestund/samtalsstund kring ämnen som målgruppen tyckte var viktiga. Indragna färdtjänstbeslut, önske-

mål om fler arbetsplatser och önskan om en högre Hab-peng (Lön) var frågor som togs upp på alla dessa träffar. 

Detta koncept är så otroligt viktigt för att möjliggöra för personer med IF att få egenmakt och kunna vara delakt-

iga i vårt samhälle. 

Gott liv som äldre 

Projektet Gott Liv som äldre för personer med lindrig Intellektuell funktionsnedsättning (IF) pågick under hela 

året. 

Deltagarna lär sig om åldrandet utifrån olika perspektiv. De får kunskap om vad det finns för boendeformer, 

stöd, vård, fritidsutbud och föreningsmöjligheter för pensionärer som inte tillhör målgrupp LSS. De tar detta vi-

dare till vad de själva ser för behov och önskemål inför pensionsåren för sin egna målgrupp. 

Frågor de arbetar med är exempelvis, Vad händer med oss efter att vi slutat på daglig verksamhet och finns det 

särskilda boenden för äldre med IF. Hur påverkas ekonomin av att bli pensionär? Får man extra stöd och mer 

personaltid om det behövs? 

Östergötland är ett av tre län som är med i detta projekt. Deltagarna blir efter projektets slut seniorexperter - 

som kan ge information och kunskap åt beslutsfattare och tillbaka till personer ur målgrupper i frågor som rör 

livet som pensionär. 

Ett stort antal cirklar och kulturarrangemang har genomförts för personer med IF. Nedan några goda exempel 

på verksamhet för övriga målgrupp. 

Personer med Parkinson, som är medlemmar i Parkinsonföreningen i Östergötland har deltagit i två kurser i 

mobil och data, grundkurs. Där har de lärt sig om e-postfunktionen, hur man skickar textmeddelanden m m. 

Gluacomföreningens medlemmar i Östergötland träffas regelbundet i våra lokaler på Vasavägen i Linköping 

och har samtal kring diagnosfrågor och föreläsningar i olika ämnen som ger ny kunskap. 

 

Verksamhetsområde MMF  

Funktionsrätt 

Fakta 
Studiecirkel   2479 tim 

Annan folkbildning    237 tim 

Kulturprogram         97 st 

Unika deltagare       508 st 
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I samverkan med demensförbundet genomförde vi ett flertal demenscaféer, ”Café Förgätmigej” med före-
läsningar och underhållning i Norrköping och Linköping. På dessa träffar välkomnas både personer med dia-
gnos och deras anhöriga.  

Föreläsningarna handlade bl a om ”Att vara anhörig”, ”psykisk ohälsa vid demenssjukdom”,  ”Hjälpmedel och 
tillgänglighet”. Ett flertal träffar hade trevlig musikunderhållning och gästerna fick delta i många fina stunder 
av samvaro och samtal, som är så viktigt för många för att öka välmåendet.  

Studiecirklar för personer med ny demensdiagnos, för anhöriga och för blandad grupp genomfördes i Norrkö-
ping. Cirkelledare Pia Asp vittnar om hur otroligt viktiga dessa mänskliga möten är. Kunskap om diagnos och 
de egna erfarenheterna diskuteras. Högläsning ur lättlästa böcker för vuxna ingår i cirklarna där deltagarna 
har en demenssjukdom. Det ger förutom läsupplevelser lugn och sinnesstimulans. 

Vi som arbetar i verksamhetsområde MMF, Funktionsrätt är förutom undertecknad, Therese Karlsson admi-
nistratör. 

Cecilia Beltramo verksamhetsutvecklare Funktionsrätt 

Verksamhetsområde Sociala 

SV tillgängliggör folkbildning för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan 

SPF Seniorerna är vår största samverkanspart. Samarbetet är behovsstyrt och bygger på föreningarnas önske-
mål. Eftersom seniorer är en stor riskgrupp har mycket av ordinarie verksamheten ställts in först kvartalet. Vi 
har säkerställt kvalitet genom flera besök och genomgång av uppdaterade samverkansavtal, digitala dialoger om 
vad folkbildning är, cirkelledareutbildningar och valideringar samt fortsatt arbete med att utbildning i e-lista.  

 
 
Mycket arbete har lagts på att fortsätta hjälpa till att digitalisera föreningarna, så att de kunnat genomföra bl a 
styrelsemöten och vanliga zoommöten. 

Fortsatt satsning ”Bli digital”, med målet att utbilda förtroendevalda och cirkelledare i digitala verktyg. 

SeniorNet i Norrköping och Linköping bedriver sedan länge en stabil verksamhet som lockar många deltagare. 
Verksamheten kom i gång igen under andra halva delen av året. 

Vi som arbetar i verksamhetsområde Sociala, är förutom undertecknad, Per-Arvid Land administratör. 

Cristina de Amaral verksamhetsansvarig Sociala området 

2019 1072 unika 3282 stud.tim 568 Kult. Prog. 

2020  849 unika 1469 stud.tim 163 Kult. Prog 

2021  709 unika 1350 stud.tim 221 Kult. Prog 

2022  617 unika 1968 stud tim 381 Kult. Prog 

Fakta 
Studiecirkel    2306 tim 

Annan folkbildning     133 tim 

Kulturprogram        390 st 

Unika deltagare      794 st 



 

23 

Fakta 
Studiecirkel           5495 tim 

Annan folkbildning     268 tim 

Kulturprogram            6 st 

Unika deltagare      446 st 

Särskilda uppdrag 

SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration 

Vi möjliggör för nyanlända att lära sig språket, hur samhället fungerar och påbörja sin integrationsresa ge-
nom möten med andra människor. För kvalitetssäkring och god kommunikation är våra ledare två- eller 
flerspråkiga. 

Särskilda uppdrag cirklar hade p g a pandemin tidigare åren genomförts digitalt och utförts på distans. 
Detta visade sig leda till en ökad närvaro av deltagarna och ett enormt steg i digitalisering av målgruppen. 
Under 2022 fortsatte vi med att hålla delar av kurserna digitalt och vissa delar på plats. 

 

Samarbetet med Ekonomisk bistånd och Arbetsmarknadsenheten i Norrköping för deltagare som ej klarat 
SFI har fortsatt under 2022. Av AME deltagare har 13 personer kommit vidare i sin SFI under året och två 
personer har fått anställning. 
 

Asylverksamheten ökade under 2022 då målgruppen för året var ukrainare.  En rysktalande ledare anställ-
des och digitala cirklar startades för att säkerställa att kunna behålla deltagarna då Migrationsverket flyttar 
deltagarna på kortvarsel.  Flera kurser inom Sv för föräldralediga, Sv från dag 1 och vardagssvenska starta-
des. 

Vi har fortsatt med tidigare startade studiecirklar men även några nya, bl a yrkessvenska inom barnskötare, 
städ, och omvårdnad, skriva CV, nybörjar engelska och svenska i olika nivåer.  

Vi genomförde 13 st MITT VAL cirklar inför höstens val. 

Även i år är vi den regionen som utfört mest verksamhet inom särskilda uppdrag i hela 
vuxenskolan.  

 

 
 

 

 

 

Andra projekt 

Under 2020-22 genomfördes en satsning tillsammans med Agora-biblioteket i Skäggetorp för utbildning av 
föräldrar inom skolans digitala plattformar, för att öka delaktigheten i barnens skolgång. Projektet startades 
i augusti 2020, men p g a pandemin kom vi inte i gång förrän i mitten på 2021. Projektet avslutades i au-
gusti 2022, 2 st ledare var anställda och i cirkelform nådde vi ca 30 deltagare. Utöver det hade vi enskild 
hjälp med ytterligare ca 50 st deltagare. 

SV har fortsatt sitt samarbete med LIU, på Campus Linköping. Vi anordnar studiecirklar i svenska från au-
gusti 2021-juni 2022. Deltagarna är utländska forskare från stora delar av världen med engelska som arbets-
språk. De lär sig svenska för att lättare hantera vardagliga och sociala situationer på fritiden. Vi hade under 
2022 4 st cirklar igång med 37 deltagare. 

   Uppsökande  Sv för föräldralediga (asyl)  Vardagssvenska (asyl)  Svenska dag (asyl) 

2019  164 unika 1189 stud.tim.  0 unika 0 stud.tim.  45 unika 239 stud.tim.  87 unika 931 stud.tim. 

2020  177 unika 1412 stud.tim.  0 unika 0 stud.tim.  44 unika 160 stud.tim.  75 unika 930 stud.tim. 

2021  225 unika 2492 stud.tim.  0 unika 0 stud.tim.  6 unika 40 stud.tim.  9 unika 336 stud.tim. 

2022 306 unika 4423 stud.tim. 29 unika 52 stud.tim. 74 unika 208 stud.tim. 127 unika 521 stud.tim. 
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Fakta 
Studiecirkel            tim 

Annan folkbildning     151 tim 

Kulturprogram            3 st 

Unika deltagare      254 st 

Verksamhetsområde Regionalt uppdrag 

Det regionala uppdraget är att samordna verksamheten i Östergötland och bland annat se till att vi har utbildade 
ledare och förtroendevalda samt fortbilda medarbetarna. För det regionala uppdraget har Cristina De Amaral ar-
betat som verksamhetsansvarig och Per-Arvid Land som administratör. 2022 har vi satsat extra på cirkelledarut-
bildningar och ett ledarskapsprogram för LRF, Centerpartiet och Liberalerna. Vi har både arrangerat digitala och 
fysiska träffar.  

SV har tillsammans med föreningar och själva arrangerat utbildningar för förtroendevalda och cirkelledare. 
 

 

Vi som arbetar i verksamhetsområde Sociala, är förutom undertecknad, Per-Arvid Land administratör. 

Cristina de Amaral verksamhetsansvarig Regionalt uppdrag 

 

  2022 2021 2020 2019 

Cirkelledarutbildning 11st 7 st 20 st 5 st 

CL Fördjupning 4st 2st 0st 0st 

Föreningsutbildning  1 st 1st 3 st 1 st 

Ledarskapsutbildning 2st 0st 0st 0st 

Bli digital 2st 4st 0st 0st 

SPF Seniorerna  10st 12 st 10 st 14 st 

Östergötlands Hembygdsförbund 1st 3st 1 st 8 st 

LRF 2st 0st 1 st 0 st 

Framtidskonferens för styrelse och medarbetare  1 st 0 st 1 st 1 st 

Sista delen av 2022 bedrev vi tillsammans med Norrköpings kommun seniorprojektet Limpan. Projektet gick 
ut på att bryta isolering bland äldre genom våra seniorkoordinatorer och kunna bygga upp minst tre nya egna 
kontaktnätverk. Detta genom att pröva och utvärdera en ny strategi för uppsökande verksamhet med att invol-
vera nya samarbetspartners t ex företag i närområdet samt utveckla träffpunkternas verksamheter till att bli 
navet i ett nätverksbyggande. På 8 Kulturarrangemang nådde vi 125 deltagare.  

 

Föreningslivet 

I samband med den utökade granskningen har samarbete med alla invandrarföreningar avslutats. 

 

Vi som arbetar i verksamhetsområde Särskilda uppdrag, är förutom undertecknad, Lubna Al-Samaraee och 
Per-Arvid Land administratör.   

Cristina de Amaral verksamhetsansvarig Särskilda uppdrag 
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Verksamhet SV Östergötland 2022 

Allt underlag  för statistiken kommer från verksamhetssystemet Gustav. Statistiken gäller för all verksamhet, det 

vill säga folkbildning, uppdrag och övrigt. Att tänka på när det gäller unika deltagare är nedanstående:  

”Visar unika personer som deltagit i verksamheten (ledare och deltagare). Rapporten sorterar utifrån person-

nummer och LMA-nummer. Finns en person registrerad fler än en gång räknas den endast en gång i rapporten. 

Om rapporten grupperas kan summan av delsummorna bli högre än rapportens total pga att en person kan delta 

i flera grupperingar men räknas endast en gång i totalen.”  

källa: rapportverktyget i Gustav för unika deltagare 

Totalt antal Unika deltagare i SV Östergötlands verksamhet  

Beskrivning Kvinnor Män Totalt antal unika 

Personnummer 2789 1844 4633 

LMA-nummer 120 9 129 

Totalt 2909 1853 4762 

Unika deltagare i SV Östergötland, gruppering per verksamhetsområde 

Beskrivning Kvinnor Män Total 

Lokal Kraft 1121 840 1961 

Musik & Media, Funktionsrätt 806 655 1461 

Regionalt uppdrag 151 103 254 

Sociala området 559 235 794 

Särskilda uppdrag 373 73 446 

Verksamhet SV Östergötland 2022 gruppering verksamhetsområde 

Beskrivning Arrangemang Totalt timmar StatsbidragTim 

Lokal Kraft 568 9396 9331 

Musik & Media & 578 12747 12391 

Regionalt uppdrag 32 154 154 

Sociala området 536 2829 2829 

Särskilda uppdrag 146 5769 557 

Totalt: 1860 30895 25262 
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Verksamhet i samverkan GoMoSo 

Go – Grundorganisationer 

Mo – Medlemsorganisationer  

So – Samverkande organisationer  

Verksamhet SV Östergötland med GoMoSo 2022   

Beskrivning Arr 2022 Arr 2021 Tim 2022 Tim 2021 

Go/Centerpartiet 11 4 117 14 

Go/Liberalerna 1 0 13 0 

Go/LRF 44 22 780 546 

Mo/Afasi 4 3 123 40 

Mo/Biodlarföreningar 20 17 502 421 

Mo/Bygdegårdarnas riksförbund 40 15 155 154 

Mo/Förbundet Vi Unga 59 85 1137 3377 

Mo/SPF Seniorerna 443 256 1944 1346 

So/Samverkande org 243 187 2573 2207 

Totalt 865 589 7344 8105 
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SV Östergötland Styrelse, Revisorer och Valberedning 2022 

 

Ordförande 

Daniel Collin 

Vice ordförande 

Madeliene Johansson 

Ledamöter 

Anna Åman-Sigbjörnsson 

Boel Holgersson 

Gunilla Almesåker 

Carl-Fredrik Ideström 

Jan-Erik Lövbom 

Kristin Henrysson 

Britt-Marie Lindberg 

Tyra Edengren 

Ragnar Strand 

Karin Westberg 

Valberedning 

Thomas Bystedt (L)
Ordförande/
sammankallande 

Maud Eriksson (L) 

Roger Sandström © 

Felix Grönkvist (C)  

Per Wendler LRF 

Gabriella Cahlin LRF  

Lars Nilsson Östergötlands 
Bygdegårdsdistrikt 

Vi Unga-representant utses av 
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Slutord styrelsen 

Efter en omtumlande pandemi och den särskilda granskningen bakom oss har år 2022 präglats av stark 

beslutsamhet kring att göra vårt yttersta för att säkerställa en hållbar riktning för SV Östergötland framåt. 

Det mest prioriterade området från styrelserummet har av den anledningen varit 2022 års arbete med den 

administrativa kvalitén där vi nu tillsammans har tagit stora steg i rätt riktning. 

Tack vare ett omfattande arbete under våren med att identifiera möjliga kostnadsbesparingar i verksam-

heten kommer vi istället att kunna investera ännu mer i arbetet mot att avdelningen ska leverera en fullgod 

administrativ kvalité framåt. 

Efter en lång rekryteringsprocess och som ett viktigt led i det återstående åtgärdsarbetet måste vi också 

nämna glädjen med att vi under hösten kunde presentera SV Östergötlands nya avdelningschef, Jörgen 

Rosin.  

Vi vill även övertygas om att vid stark vind bildas också starka rötter och just våra rötter står kvar i det lo-

kala, i vår liberala demokratiska värdegrund och ur detta fortsätter också vår bildningsresa! 

Ett varmt tack till hela personalgruppen och våra cirkelledare för alla möten som har skapats och den fina 
verksamhet som har bedrivits runt om i länets 13 kommuner under året. Ett särskilt tack till Alex Nejdemo 
för hans arbete som tillförordnad chef. 

 

SV Östergötlands styrelse genom 

Daniel Collin, ordförande 
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