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Innehåll Möten som annars 
inte skulle bli av

JAG VILL TACKA ER alla för det inne-
hållsrika, nyskapande, utvecklande och 
utmanande året som gått!

Det är alltid inspirerande att lyssna 
och ta del av all fantastisk verksamhet 
som sker ihop med er, från hantverk 
till bibelstudier, från kulturprogram på 
äldreboenden till körer, sing a song-wri-
ters och rockbanden. Asylarbete, 
integration, läxhjälp och samhällsinfor-
mation, scoutverksamheten inom både 
frikyrkor och de orientaliska kyrkorna, 
våra föreläsningar om föräldraskap med 
Alf B Svensson, inspirationskursen för 
körledare, stödet till – och utveckling av 
ledare – på ungdomsläger, vårt arbete 
med social oro i utsatta bostadsområden 
med exemplet Oxhagen, Örebro där vi 
tillsammans med kommunen driver ett 
IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap.
Jag vill också lyfta vårt Studiecenter i 
Jerusalem dit fler resor gått från vår 
region detta år. Resenärerna har vittnat 
om nya perspektiv, djupare förståelse av 
mellanöstern-konflikten. 

Jag är stolt över den kompetens, fri-
villigkraft och passion som finns inom 
kyrkorna och bland övriga samarbets-
partners, föreningar och enskilda. Tänk 
vilket växthus ni är för framtidstro, 

bildning, gemenskap och samhällsenga-
gemang. Verksamhet som Stadsmissio-
nen, Hela Människan, Café Bubblis för 
barn och föräldrar med funktionsvari-
ationer, Länsbildningsförbunden med 
flera, ni utgör resurser som får tusentals 
i vår region att växa i både bildning och 
personlig utveckling.
Jag är mycket imponerad 
och glad över arbetet 
med kultur, musik och 
kreativitet i olika former; 
teatrar, konsthallar och 
muséer. Jag vill särskilt 
nämna våra musikhus 
med replokaler i både 
Örebro och Västerås där 
fler hundra möts varje 
vecka för att spela i band, 
utvecklas i spelglädje, 
skapa musik tillsammans och genom 
Bilda få möjlighet att uppträda på olika 
scener runt om i Sverige. 

Något jag brinner lite extra för är om 
Bilda skulle kunna hjälpa till att bygga 
broar mellan kraften hos församling-
arna och övriga samverkansparter till 
att möta de samhällsutmaningar vi står 
inför: segregation, social oro och risk-
miljöer för unga, utanförskap, ensamhet, 
psykisk ohälsa, behov av sysselsättning, 
språk och förberedelse för nyanlända att 
bli en del av samhället. ”Skörden är stor 
och arbetarna få” men tillsammans kan 
vi förenas i smarta, starka och effektiva 
samarbeten över gränser som gör värl-
den till en bättre plats! 

Susanne Lindholm 
Regionchef
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Bildas uppdrag     

Studieförbundet Bilda
Bilda är ett studieförbund som skapar studiecirklar, 
kurser och evenemang tillsammans med organisatio-
ner, församlingar, föreningar och fria grupper. Med 
stöd och inspiration från oss får människor med olika 
bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utveck-
las. Medskapande, delaktighet och livstolkning är 
centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Bilda 
har sina rötter i flera idétraditioner. Här möts svenska 
folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer 
med rötter i olika delar av världen och fritt skapande 
inom musik, film, dans, hantverk bland mycket annat.

Vår vision
Bildas vision är: Tillsammans bildar vi för livet. 

Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi 
vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida 
den möjligheten till fler.

Vår verksamhetsidé
Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där 
olika perspektiv möts och där samspelet frigör männ-
iskors engagemang. Medskapande, delaktighet och 
livstolkning är centralt i vår bildnings- och kultur-
verksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna 
drivkrafter.

Bildas uppdrag
Studieförbundet Bildas uppdrag är att verka inom folk-
bildningen. Vi är ett av Sveriges tio studieförbund som 
alla får anslag från stat, landsting och kommuner för 
att bedriva fritt och frivilligt folkbildningsarbete öppet 
för alla. Genom studiecirklar och olika arrangemang 
bidrar vi, tillsammans med de andra studieförbunden, 
till en demokratisk kultur där deltagarna gemensamt 
är med och formar innehållet utifrån sina egna er-
farenheter och frågor.
Den övergripande idén för Bildas verksamhet är att ge 
människor redskap för livet, med övertygelsen att det 
är i mötet med andra som människor växer. Verksam-
heten vilar på kristen livsåskådning, där varje männ-
iska har ett okränkbart värde vilket ger ett förhåll-

ningssätt som genomsyrar all verksamhet.
Bilda vill ge människor möjlighet till större inflytande 
över såväl sina egna liv som över samhällsutveck-
lingen. Därför ordnar vi mötesplatser och forum för 
lärande, fördjupning och reflektion. 

Statens bidrag till folkbildningen
Syftet med statens stöd till folkbildningen är:
•  stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin,
•  bidra till att göra det möjligt för en mångfald 

människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

•  bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i  samhället, och

•  bidra till att bredda intresset för och öka delaktighe-
ten i kulturlivet.

Bildas organisation
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina röt-
ter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipo-
litiskt obunden organisation med cirka 14 000 aktiva 
ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, 
organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli 
i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. Våra 
medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, 
ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samver-
kansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle.

Verksamheten utgår från de tre profilområdena kyrka, 
kultur och samhälle. I själva verket är verksamheten 
ofta överlappande, inte minst eftersom det sker mycket 
samhälls- och kulturarbete i samverkan med med-
lemsorganisationer och samverkansparter inom de 
tre kyrkofamiljerna. Det är också en av Bildas viktiga 
uppgifter, att vara en brygga mellan kyrka och samhäl-
le där kulturen har ett viktigt egenvärde.

Medskapande,  
delaktighet och 
livstolkning är 
centralt i vår  
bildnings- och  
kultur verksamhet. 
Vår utgångspunkt 
är män niskors 
egna drivkrafter.

Ur Bildas Verksamhetsidé
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Utveckling 
av ortodox 
scout

GEORGE RASHO, IDAG MUSIKLEDARE i 
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Scoutförbund, 
var musikledare för S:t Eliyo Scoutkår 
i Västerås under 2018. Här lärde sig 
30 barn att spela trumpet, 25 lärde sig 
spela trummor, två bastrumma och två 
baryton i ett samarbete mellan scoutför-
bundet och Bilda.

- Vi har stor nytta av instrumenten som 
Bilda köpte in eftersom vi använder 
trumpeter och trummor för barnen som 
lär sig spela och följa noter. Det är också 
bra att vi kan låna med dem när vi ska 
spela i samband med högtider och vid 
andra tillfällen, säger George Rasho.

Scoutkåren spelade bland annat i 
samband med julen, på karnevalen i 
Norrköping där scouter från hela landet 
möttes och spelade tillsammans, samt 
i samband med att den syrisk-ortodoxa 
kyrkans överhuvud, patriark Ignatius 
Aphrem II, besökte Västerås i höstas.

Själv spelar George Rasho saxofon, 
trumpet, bass drum och piano och skri-
ver även noter för trummor. Han lärde 
sig noter genom att spela piano från 
sjuårsåldern i hemlandet och har sedan 
dess varit med i scoutkåren. Det är en 
självklar och viktig del av hans liv. För-
utom att spela i kyrkan vid varje högtid, 
som påsk och jul, är scoutkåren viktig 
för lärandet och delandet av kunskaper 
och för att möta andra. Som musikledare 
lägger han ner mycket tid varje vecka, 

barnen har scout- och musiklektioner 
och lek varje fredag kväll i tre timmar 
samt ibland även musikträning på mån-
dagar. Inför framträdanden i samband 
med högtider övar de fyra gånger per 
vecka.

- Jag tar även ut noter för andra instru-
ment än piano och ser till att alla sju 
scoutkårerna inom SOKS (Syrisk Orto-
doxa Kyrkans Scoutförbund) får tillgång 
till dem, för att vi ska kunna spela till-
sammans. I den syrianska kulturen finns 
musik som det saknas noter till eller 
enbart noter för piano, berättar han.

Under 2018 gjorde Bilda Svealand en extra sats-
ning på att köpa in blåsinstrument och trummor 
så att flera scoutkårer kunde utveckla den orienta-
liska scoutmusiken.

59
personer har under året lärt 

sig att spela trumpet, trummor, 
bastrumma och baryton i ett 

samarbete mellan scoutförbundet 
och Bilda.
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Kyrka

VÅRA NÄRA RELATIONER TILL  kyrkofamiljerna – 
frikyrkorna, de ortodoxa och österländska kyrkorna 
och den katolska kyrkan – är identitetsskapande för 
Bilda. Vi vill vara ett studieförbund för kyrkor och för 
kyrkornas samspel med samhället. När vi samarbetar 
med våra medlemsorganisationer gör vi det utifrån 
deras sammanhang och deras behov. Vi tar tillvara 
våra medlemsorganisationers unika kompetens och 
erbjuder redskap för bildnings- och kulturverksamhet 
i församlingarna, med utrymme såväl för teologisk 
reflektion som odling av spiritualitet och tradition. Vi 
har till exempel stor musikverksamhet, ledarutveck-
ling, bibelstudier och alphagrupper i samverkan med 
församlingarna. Här finns även stor verksamhet med 
språkkaféer och annan verksamhet som riktar sig till 
nyanlända och asylsökande.

Scout inom den ortodoxa kyrkan
Vi har under året fortsatt samverkan med scout- 
kårer för att stödja scouttraditionen där orientalisk 
musik, svensk natur och ortodox lära kombineras. 
Under 2018 utökades verksamheten med flera nya 
scoutkårer i regionen. Vi bidrog till att möjliggöra 
utbildningar för patrull- och avdelningsledare och 
har under året satsat på att möjliggöra en utveckling 
i spelandet av blåsinstrument och trummor. Det har 
vi gjort genom att köpa in och låta olika scoutkårer 
använda instrumenten till att utveckla den orientaliska 
scoutmusiken.

Unite ungdomskonferens 
För andra året i rad var vi med och arrangerade Unite 
ungdomskonferens tillsammans med Pingstkyrkan i 
Västerås. Konferensen, som riktar sig till unga i ålder 
13-19 år, bestod bland annat av seminarier och kon-
serter. Nytt för i år var att vi på Bilda genomförde en 
samarbetsövning med 470 deltagare!

Föreningsstöd
Under 2018 har vi stöttat nybildade kyrkor att starta 
föreningar. Det har inneburit att vi gett kompetensstöd 
i organisationsbildande, bankkontakter, styrelsestruk-
tur, föreningskultur samt stöd till lokalhyra för att 

möjliggöra samlingar av olika slag. Karlskoga, Västerås 
och Hallsberg är exempel på städer där vi gjort sådana 
satsningar. 

Barn och ungdomsläger
Under året har vi samverkat kring flera barn- och ung-
domsläger och möjliggjort att barn och ungdomar får 
komma iväg från sin vanliga miljö och lära känna nya 
människor samt tagit del i olika projekt. Exempel på 
sådana projekt är radioproduktion, tidningsredaktion, 
digital teknik, sång, kör, dans, teater och fysiklabora-
tioner. De olika läger som Bilda har stöttar har en kris-
ten profil där allas lika värde och vikten av god kamrat-
skap har samtalats om och ämnet har även behandlats 
genom olika workshops.Vi arrangerade även ett 
diakon- och diakonissaläger tillsammans med SOUF 
Riks, i Suryoyo-center i Katrineholm. Lägret samlade 
ett 50-tal deltagande ungdomar från hela landet.

Träning i svenska språket
Vi har fortsatt stötta grupper där man tränar det 
svenska språket och det har under året tillkommit yt-
terligare grupper som bedriver språkträning. Grupper-
nas träffar är viktiga mötesplatser och goda tillfällen 
att lära känna etablerade svenskar boendes på orten 
och för att få information om det svenska samhällets 
uppbyggnad. Bilda stöttar med material till grupper, 
ledarträning samt stöd till studieresor för grupperna.

Samtal om klimatfrågorna
Under hösten 2018 har Tallstigskyrkan i Finnerödja 
startat upp träffar utifrån Bildas studiematerial En 
Skapelsevänlig församling. Under träffarna sker det 
föreläsningar inom olika ämnen om hållbarhet som 
sedan blivit till samtal i smågrupper.

Torpkonferensen
Under midsommarveckan varje samlas ca 15 000 
personer på närkeslätten intill Götabro kurs- och kon-
ferensgård, utanför Örebro för att gå på Torpkonferen-
sen. En konferens där Bilda, tillsammans med samfun-
det Evangeliska Frikyrkan genomför seminarier med 
olika aktuella teman, konserter, barnmusik, teatrar, 
bibelstudier, körsång och mycket mer.

Festivalen Frizon
Vi har i samarbete med Evangeliska Frikyrkan (EFK) 
genomfört ungdomsfestivalen Frizon i Lekebergs 
kommun, där kulturella uttryck och existentiella frågor 
utmanar och formar varandra. Med ett brett program 
är Frizon en mötesplats öppen även för vuxna, som 
uppmuntrar till delaktighet och mångfald i skärnings-
punkten mellan ord, musik och konst. Här fick alla 
möjlighet att pröva nya uttryckssätt och tankar. Här 
fanns speltillfällen för allt från lokala band till inter-
nationella gästartister. Bilda erbjöd workshops i olika 
hantverksformer. En festival med över 30 konserter, 
över 20 panelsamtal seminarier med aktuella teman, 
improvisationsteater, dansföreställningar och olika 
workshops.

Smågrupper
Detta är ett viktigt forum där tro och existentiella äm-
nen är i fokus, en plats där varje deltagare har möjlig-
het att dela med sig, att påverka, diskutera och tillåtas 
pröva sina tankar. Vi har många goda exempel på det 
i regionen. Vi har under året stöttat med flera olika 
studiematerial till våra studiecirklar. Under 2018 har 
vi, i samverkan med våra medlemsorganisationer, haft 
över 680 studiecirklar med smågrupper som samtalar 
om tro och existentiella ämnen.

Konfirmationsundervisning
Detta är ett gott exempel, där unga har möjlighet att 
samtala om livsåskådning, tro och även ingå i ett so-
cialt samspel i mötet med andra deltagare. Under året 
har 27 konfirmationsgrupper träffats.

Översiktbild Torpkonferensen 2018.



10 11

Diasert på
festival med
Ane Brun

STUDIEFÖRBUNDET BILDA har under 
flera år vart engagerade såväl regionalt 
som nationellt i festivalen. Man såg en 
större potential och valde därför att gå in 
som huvudpartner till festivalen under 
2017. Detta arbete har även under 2018 
fortsatt och utvecklats.

Utöver den egna scenen Bilda stod som 
värd för kunde vi för första gången i 
festivalens historia erbjuda vårt eget 
koncept som vi valt att kalla Diasert.
En diasert är en sammanslagning av
orden dialog och konsert. Här får vi, 
på ett intimt men avspänt vis, njuta 
av musik från väletablerade artister. 
Musiken växlas med livsnära samtal och 
publiken får således möjligheten att lära 
känna såväl musiken som artisten på 
ett nytt plan. Detta är ett beprövat och 
uppskattat koncept inom Bilda, vilket är 
varför det kändes naturligt att lyfta fram 
det även under Live at Heart. Under fes-
tivalen, som pågick 2-9 september 2018, 
erbjöds tre stycken diaserter vid vår scen 
på Scandic Grand Hotel i Örebro.

Först ut i Bildas diasertprogram i tre 
delar var världsartisten Ane Brun. Dagen 
därefter var det ingen mindre än Anna 
Stadling som fick uppträda och delta i 
samtalet. Bildas diasertprogram avsluta-
des på fredagen med Christian Kjellvan-
der. Tre väldigt olika artister men band 
dem samman i ett renskalat format och 
samtal kring stort och smått på jorden 
gjorde samtalsledaren Magnus Sundell. 

Magnus arbetar som programproducent 
på Studieförbundet Bilda och är en av 
grundarna till konceptet. Vi är glada att 
vi genomförde denna satsning och fick 
ett stort gensvar från såväl artister som 
den fullsatta publiken som mätte unge-
fär 300 besökare per tillfälle.

”Jag har aldrig besökt en diasert innan, 
men jag hoppas att det kommer igen 
nästa år! Att få höra musiken och sedan 
få en djupare relation till den genom 
samtalen med artisten är en hit i sig.”

- Besökare på diasert, Live at Heart 2018

Live at Heart är en internationell musik- och
filmfestival som äger rum i hjärtat av Örebro.
Här samlas publik, musiker och branschfolk från 
hela världen för att under en vecka i september 
tillsammans göra stadens kärna full av liv, kultur 
och spännande möten.

900
Diaserterna med Ane Brun, Anna 

Stadling och Christian Kjellvander 
innebar cirka 900 glada gäster 

i publiken.
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BILDA HAR EN RIK OCH BRED kulturverksamhet som 
till stor del består av musik i olika former, men även 
många andra uttryck, som körsång, dans, hiphop 
litteratur, film, foto och hantverk. Kultur och kreativi-
tet har djupa rötter i Bilda och i folkbildningen i stort. 
Vår verksamhet präglas av stark deltagarkultur och 
medskapande eftersom vi tror på att utövarna ska få 
utvecklas på sina egna villkor. Vi har ständigt fokus på 
just medskapande, inkludering och tillgänglighet för 
att tillgodose många olika behov. Under flera års tid 
har vi även arbetat med att främja deltagarkultur, lyfta 
amatörkulturen och de ideell föreningar i deras kultur-
gärning genom olika samarbeten och projekt.

En viktig del i Bildas kulturverksamhet är alla de 
mötesplatser och scener som vi erbjuder våra artister, 
inte minst möten över kulturformer och genregränser. 
Det sker framför allt i Sverige men även utomlands. 
Ett exempel på det är kulturfestivalen Dandanat, som 
arrangerades för trettonde gången hösten 2018.

Live at Heart
Vi har under året fortsatt att arbeta med Live at Heart, 
där Bilda är det enda studieförbundet som jobbar 
med festivalen i sin helhet. I år ansvarade vi för en av 
festivalens scener, där i huvudsak band från vår egen 
verksamhet över hela landet spelade, samt arrangerade 
en rad seminarier för musiker som vill utvecklas i sitt  
skapande. Vi satsade under festivalen även på koncep-
tet Diasert, dialog kombinerat med konsert, – med 
artisterna Ane Brun, Christian Kjellvander och Anna 
Stadling. 

Prova-på verksamhet för årskurs 9
Vi har gett ungdomar möjlighet att ta nästa steg från 
musiklektionerna på högstadiet till att starta ett eget 
band eller göra egen musik. Detta genom att vi i Väs-
terås har bjudit in lite drygt 250 elever i årskurs 9 till 
prova-på dagar där man fått testa instrument, kika in 
i en replokal, ratta ett mixerbord och se hur en stu-
dio ser ut. Vi kommer fortsätta detta samarbete med 
skolans musiklärare och möjliggöra för ungdomar att 
ta del av konst och musik! 

Kultur

Vinnarna i deltävlingen i Musikschlaget Västerås; Phils riders of the storm.

Musikschlaget
Vi har även arbetat vidare med Musikschlaget i Väster-
ås. Musikschlaget är en årlig melodifestival av och med 
musiker med funktionsnedsättningar, som arrangeras 
av Bilda. På deltävlingar som äger rum runt om i lan-
det tävlar deltagarna om en plats till den stora finalen i 
Sundsvall. Tio bidrag gjorde upp i riksfinalen i Sunds-
vall, vann gjorde Kjell Borgwall från Göteborg. 

Hiphopprojekt
Under året har vi i Västerås startat igång produktions-
kvällar i vår studio med hiphop-inriktning. Här har 
man fått göra allt från att skriva texter, lära sig göra 
”beats” och jobba tillsammans. Men kvällarna har även 
innehållit en hel del samtal om klimatet i samhället 
idag.

Förstärkt kulturteam
Vi har förstärkt vårt kulturteam i Södermanland och 
Västmanland med två stycken verksamhetsutveck-
lare. Detta medför att vi kan arbeta bredare och vara 
tillgängliga för fler kulturintresserade personer över 
hela regionen.

Fullbelagda verksamhetslokaler
I våra verksamhetslokaler och replokaler i S-huset i 
Örebro och Ateljén i Västerås så har vi haft nästintill 
full beläggning under hela 2018. Totalt har vi möjlig-
gjort för 52 band att utveckla sitt skapande. 

Körsatsningar
Vi har genomfört två workshops med Peder Karlsson, 
en i Västerås och en i Örebro, där fokus har varit Med-
skapande körsång, där man som körledare uppmunt-
ras att skapa körsång tillsammans.

Bilda och körinitiativet We Are Voice har under hösten 
2018 ingått ett samarbete som innebär att Bilda- 
anslutna körer kommer att kunna använda We Are 
Voice digitala plattform i sin verksamhet. Via en app 
får körerna bland annat tillgång till en stor musik- 
repertoar som består av både noter och stämfiler. 
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CrAfter
Work

HÄR TRÄFFAS MAN för att skapa, inspi-
rera och lära av varandra samt att umgås 
och träffa personer med lika intressen. 
Man kan ta med sitt eget handarbete 
eller kanske komma med en idé för att 
få tips och inspiration. Man kan också 
komma utan ett pågående projekt, då 
Bilda alltid ser till att det finns material 
och verktyg att arbeta med.

Varje träff, som brukar anordnas på ett 
lokalt café håller ett specifikt tema, så 
deltagare alltid, om de önskar, kan få 
prova något nytt. Temat har presente-
rats av en ledare som visar ett speciellt 
material eller teknik. Det är såklart alltid 
okej att komma för att fika och umgås 
också.

Konceptet, som nu även fler andra 
regioner i Bilda har fått upp ögonen för, 
startades upp i Karlstad i Värmland av 
vår hantverkskonsulent. Sedan dess har 
konceptet först spridits till Örebro. 
I Värmland har Bilda under 2018 haft 
verksamhet i Karlstad ungefär ett tillfälle 
per månad och i Arvika vid ett par tillfäl-
len per termin och en uppstart i Kil med 
fyra träffar. Vi hade också en ambassa-
dörskurs i Karlstad i början av hösten 
och en i Kil för personer som vill kunna 
leda CrAfter Work träffar själva.

Under 2018 hölls i Örebro sex träffar 
som var öppna för allmänheten, utan 
föranmälningar. Totalt samlades det 
34 personer. Vi samarbetar med en och 

samma hantverkskunniga ledare vid 
varje träff, något som har vart mycket 
uppskattat av besökare. CrAfter Work 
har blivit en viktig mötesplats för våra 
vana hantverksutövare och de som vill 
testa på för första gången. I vår Face-
book-grupp så möts deltagarna och 
tipsar varandra olika hantverksarrang-
emang.

” Skapandet är en drivkraft som finns i 
oss alla! På Studieförbundet Bilda tror vi 
att hantverka är bra för både individ och 
samhälle. Vi tror att det finns en kraft i 
själva skapandet och samtidigt att hant-
verket är ett viktigt medel för den egna 
livstolkningsprocessen.”
- Ida Eriksson, konsulent på 
Studieförbundet Bilda.

CrAfter Work är en kreativ mötesplats för hant-
verksintresserade människor. Här ges man en 
möjlighet att vara kreativ och skapande
tillsammans med andra. Hit är alla välkomna,
oavsett om det man gör kallas för pyssel, hantverk 
eller konst.

34
personer träffades för att vara 

kreativa tillsammans genom detta 
koncept under 2018.
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Samhälle

INOM PROFILOMRÅDE SAMHÄLLE RYMS bland annat 
Bildas verksamheter inom asyl och etablering, häl-
sa och folkbildning i vården, socialt arbete, stöd till 
föräldrar och unga, mänskliga rättigheter och digital 
delaktighet. Bilda tar aktiv del i att forma vårt svenska 
samhälle i ett globalt, mångkulturellt sammanhang – 
där behovet av möten över gränser blir allt större. Vi 
arbetar på flera arenor och med många olika samver-
kansparter, såväl medlemsorganisationer som andra 
organisationer, föreningar och offentlig sektor för att 
möta samhällets utmaningar och verka för hållbarhet. 

En viktig del i Bildas arbete är strävan efter allas 
delaktighet i samhällslivet på lika villkor. Mångfald, 
jämställdhet och mänsklig värdighet utgör självklara 
utgångspunkter för Bildas folkbildningsarbete. Genom 
möten och samtal förebygger vi ohälsa, främlingsfient-
lighet och konflikter samt skapar förutsättningar för 
hållbart liv, demokrati och positiv samhällsutveckling.

Verksamheten spänner över många områden med stort 
fokus på verksamhet för människor som är nyanlända 
eller söker asyl i Sverige, inom hållbarhetsområdet, de-
mokratifrågor och konflikthantering, hälsa och digital 
delaktighet.

Det hälsosamma åldrandet 
Under 2018 fortsatte Bildas satsning på kursdagar om 
det hälsosamma åldrandet. Vi höll kursdagen vid två 
tillfällen med stopp i Nora och i Karlskoga med cirka 
60 deltagare totalt. Därefter erbjöd vi en öppen studie-
cirkel för de som ville fortsätta samtalet om åldrandet.

Våld i nära relationer  
Var tredje kvinna världen över blir någon gång under 
sitt liv utsatt för fysiskt eller sexuellt våld. Det anses 
av WHO som ett globalt hälsoproblem. Ett problem 
vi måste prata om och kämpa mot. Vi har under året 
synliggjort och lyft upp ämnet våld i nära relationer 
genom en scenisk föreläsning som på olika sätt tar upp 
utsatthet och våld. Bakom föreställningen står Mia Ry-
dell, kriminolog och skådespelerska. Föreställningen 
har ägt rum i Västerås och i Karlstad. 

Framtidsforum 2018
Tillsammans med Karlskoga Folkhögskola, Regional 
Omställning i Samverkan i Örebro Län (ROS) och 
Bilda arrangerades Framtidsforum. Det var en dag för 
att nätverka och dela värdefull kunskap med varandra, 
samt inspirera politiker och tjänstepersoner i deras 
uppdrag att omsätta Agenda 2030-målen till konkret 
handling. Temat var Cirkulärsamhället & delandets 
ekonomi, med en blandning av externa föreläsare, 
regionala och lokala medverkande samt samtal i grupp 
om vad vi vill ska hända här i regionen.

CrAfter Work
Initiativet togs i Karlstad om att skapa nya mötes-
platser för hantverk och slöjd och under året har det 
utbildats CrAfter Work ambassadörer i ett flertal 
kommuner i Värmland. Konceptet av CrAfter Work har 
även spridits till Örebro med ett etablerat nätverk där 
man haft flera träffar per termin.

En mötesplats för personer med allergier,  
sjukdomar och diagnoser 
Under 2018 beviljades Bilda tillsammans med fören-
ingen Bubblis medel från Allmänna Arvsfonden för att 
starta upp verksamhet i Örebro. Verksamheten riktar 
sig till personer med allergier, olika sjukdomar och  
diagnoser som försvårar att mötas på offentliga platser. 
Mötesplatsen erbjuder café och samlingslokaler för 
föreningar att mötas och utbyta erfarenheter i centrala 
Örebro. 

Föreläsningar och samtal
Bilda har under året arrangerat ett flertal föreläsning-
ar med fokus på föräldraskap med Alf B Svensson 
i Västerås, Örebro och i Karlstad som har nått 600 
deltagare, vi har arrangerat Angelägna samtal i Örebro 
som görs i samverkan med St Lukas och Örebro konst-
hall. Bilda har även samverkat med Örebro Länsteater 
och Samordnaren mot Våldsbejakande extremism 
och bjudit in föreläsare på teman kring extremism. 
Alzheimerföreningen i Örebro har under året haft olika 
föreläsningar kring att vara anhörig, som görs tillsam-
mans med Bilda och Anhörigcentrum i Örebro.

Folkbildning i vården
Under året har vi fortsatt med olika sång och musik-
program på boenden runt om i regionen. Denna verk-
samhet utförs till största delen av våra medlemsorga-
nisationer som sjunger och spelar. Detta är en viktig 
verksamhet för de som har svårt att på egen hand ta 
del av kulturlivet. 

Kursdag inom integration
För fjärde året i rad så arrangeras det en dag om inte-
gration för volontärer och anställda inom kommun och 
ideella organisationer i Norrabergskyrkan i Askersund. 
Dagen är till för att ge tid för reflektion och nya tankar 
om vad det innebär att arbeta med integration och 
även ge tid och rum för erfarenhetsutbyte bland våra 
ledare som engagerade i dessa frågor. 

Föreläsningar om föräldraskap var väldigt populära under 2018.
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Konsten 
att vara
förälder

SKOLAN ÄR BRA BRA på att lära ut 
grundämnena, men inte hur de ska leva 
för att bli lyckliga och få ett bra liv. Den 
livskunskapen måste därför föräldrar ge 
sina barn.

Därför tycker vi att uppdraget att utfor-
ma verksamhet som stärker föräldrar 
och vårdnadshavare i deras relation till 
barnens skolgång som Bilda, tillsam-
mans med övriga studieförbund, fick i 
början av 2018 var viktig att lyfta. Det 
fick oss att söka samarbete med Alf B 
Svensson, som är en uppskattad förelä-
sare i olika familjerelaterade ämnen. 

Alf B Svensson är psykolog med lång 
erfarenhet som skolpsykolog, författare, 
föreläsare och trebarnsfar.

Under 2018 genomförde vi därför en 
föreläsningsturné med fem stycken 
föreläsningar med Alf i vår region där 
stoppen var i Karlstad, Västerås, Örebro, 
Eskilstuna och Arboga. Störst uppslut-
ning av besökare fick föreläsningen i 
Västerås med hela 300 personer i publi-
ken. Detta visar oss att det är ett ange-
läget ämne som många vill höra mer om 
och diskutera.

Vi ville även gärna främja samtalet 
föräldrar emellan även efter föreläsning-
arna. Därför erbjöd vi alla som ville att 
starta samtalscirklar där vi bjöd gruppen 
på en bok i ämnet föräldraskap.

”Det stora intresset för föreläsningarna 
var något överväldigande, men säger 
samtidigt något om frågornas angelä-
genhet och föräldrars upplevda behov av 
råd och stöd i sitt föräldraskap.
Bilda märkte också av ett ovanligt stort 
intresse bland publiken att bilda
samtalsgrupper efteråt för att, i mindre 
grupper, fortsätta samtalen. En viktig 
slutsats som Alf presenterar i föreläs-
ningen är att barns framgång i skolan 
beror mer på föräldrarnas engagemang 
och attityd än klassens storlek och 
lärarnas skicklighet.” 

- Konsulent på Studieförbundet Bilda

Alla vill vi att våra barn ska få en bra utbildning. 
Vi lever i ett kunskapssamhälle där det inte längre 
finns några arbeten som inte kräver någon utbild-
ning. Har våra barn inte gått ut gymnasiet är det 
i dag mycket svårt att få ett arbete. Ofta måste de 
också ha en högskoleutbildning.

735
Föreläsningarna med Alf B Svens-

son besöktes av cirka 735
personer totalt i region 

Bilda Svealand.
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 Social Innovation och  
Integration
STUDIEFÖRBUNDET BILDA SAMVERKADE under 
2018, tillsammans med andra partners, genom Idébu-
ret offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell 
mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Genom 
Bildas arenor i medlemsorganisationer, samhälle och 
kulturlivet skapade vi förutsättningar för att möta 
samhällsutmaningar och behov som olika målgrupper 
ger uttryck för. 

Team inom Social Innovation och Integration
Under 2018 har ett nytt team utvecklats i Svealand 
som en effekt av det idéburna offentliga partnerska-
pet. I vår region samverkar vi kring Mötesplats VOX, 
Varberga/Oxhagen där Bilda tillsammans med Örebro 
kommun och Örebro läns idrottsförbund arbetar 
med att möta de utmaningar som finns i dessa soci-
oekonomiskt utsatta områden. Föräldrautbildning, 
Familjekompis, svenska och samhällsundervisning, 
cykelskolor och mycket mer. Allt för att få en ökad 
måluppfyllelse i skolan, en ökad trygghet och en för-
bättrad integration. Vi har även startat upp en större 
verksamhet med asylsökande i Hällefors.

Asyl och etablering
Under 2018 hade Bilda en omfattande folkbildnings-
verksamhet med asylsökande, Svenska från dag ett och 
Vardagssvenska. Totalt omfattade vår asylverksamhet 
689 unika deltagare och 4079 timmar. Vi har ett nära 
samarbete med våra medlemsorganisationer där det 
finns ett stort engagemang. Inte minst frikyrkorna är 
en naturlig och viktig mötesplats med många volon-
tärer som är ledare. Studieverksamheten syftar till att 
skapa meningsfull väntan genom att erbjuda asylsö-
kande att lära sig svenska språket redan från dag ett 
och att få kunskap om det svenska samhället.  
 
Familjekompis
Under 2018 har Bilda även utvecklat möjligheten till 
nya mötesplatser för nyanlända och etablerade svensk-
ar genom Familjekompis där familjer matchas ihop 
och få möjlighet att bjuda hem varandra och mötas 
över kultur- och språkgränser. Projektets tanke är att 
öka integrationen i Örebro, öka förståelsen och skapa 

värme mellan människor. Man anmäler sin familj, 
matchas med en annan familj, bjuds på god mat och 
gemenskap på Mötesplats VOX i Oxhagen och lär kän-
na varandra, därefter träffas man ytterlige två gånger 
på egen hand. Syftet är att familjer från olika kulturer 
ska få en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. 
Under det gångna året har 60 familjer anmält sig till 
Familjekompis. 

Kulturkompis
Bilda har fortsatt med satsningen Kulturkompis – 
Make Friends Through Culture – som ger nyanlända 
och etablerade svenskar möjligheten att gå på kul-
turaktiviteter tillsammans: konsert, bio, museum eller 
liknande, och att få nya vänner. Under 2018 fortsatte 
arbetet med Kulturkompis i Karlstad, Örebro och med 
en nysatsning i Nyköping/Oxelösund/Trosa. 

Mötesplats VOX
Som en effekt av vårt IOP har vi startat något vi kallar 
för Mötesplats VOX, som fungerar som en paraplyor-
ganisation och där alla tre aktörer som ingår i det 
Idéburna Offentliga Partnerskapet finns samlade även 
fysiskt. Utöver Familje- och Kulturkompis finns en rad 
verksamheter på plats på Mötesplats VOX i Oxhagen 
centrum. Där finns bland annat Activate Vox som syf-
tar till att ge utrikesfödda kvinnor svenskundervisning, 
samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap samt 
individuell stöttning för självförsörjning.  Ungdoms-
poolen är en annan verksamhet som stöttar ungdomar 
16-25 år till arbete, praktik samt utbildning genom in-
dividuella samtal, workshops med mera. Hälsofrukost 
är en annan uppskattad och viktig verksamhet som rik-
tar sig till hemmavarande kvinnor med eller utan barn 
som ges möjligheten till fysisk aktivitet och hälsosam 
frukost. Barnpassning finns också för att alla kvinnor 
ska kunna delta. För barn har vi en riktad barnverk-
samhet som ger barn 7-9 år en meningsfull fritid. 
Exempel på aktiviteter är pyssel, bakning, målning, 
utflykter med mera. Mötesplats VOX har under 2018 
växt och flera personer anställdes under året. Numer 
är man sju anställda som arbetar hel- eller deltid på 
Mötesplats VOX.

Svenskundervisning på Mötesplats VOX.
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Körturné
med Peder
Karlsson

MEDSKAPANDE KÖRSÅNG handlar om 
just medskapande, där varje medlem i 
en kör kan leda prestigelösa övningar 
som uppmuntrar till att vi lyssnar in
varandra och oss själva i helheten.
Dessa övningar fungerar att använda 
precis som de är, eller som en inspi-
ration för att utveckla egna övningar 
anpassade till repertoaren och förutsätt-
ningarna hos den enskilda vokalensem-
blen eller kören. 

Vilken ton eller fras som helst som du 
kan höra i ditt “inre öra” kan du också 
lära dig att sjunga, när du har utvecklat 
kopplingarna mellan sinne och kropp. 
Det är tyvärr vanligt att personer som 
under barndomen inte haft tillfälle att 
utveckla dessa kopplingar får höra “du 
kan inte sjunga”, eller “du har ingen 
musikalisk talang”.

Lyckligtvis så går det att lära sig senare 
i livet hur man kommunicerar mellan 
sinnet och kroppen. Den största utma-
ningen är ofta att “omprogrammera” en 
liten ”röst i bakhuvudet” som repeterar 
negativa (och osanna) meningar.

Peder Karlsson, medlem i sånggruppen 
The Real Group 1984-2010, jobbar idag 
med att utveckla metoder för ledarskap 
och ensemblesång; som lärare och
adjungerad professor vid Royal Academy 
of Music i Aarhus & Aalborg, Danmark 
(RAMA), och som mentor för olika      
ensembleledare och vokalgrupper.

I Bilda Svealand hölls workshopen i 
Västerås samt Örebro och den fick ett 
mycket stort gensvar bland våra kördel-
tagare på båda orterna.

Vi ser detta som ett kompetensutveck-
lande mervärde för såväl ledare som 
deltagare och det positiva mottagandet 
är mycket glädjande.

Under två veckor, hösten 2018, genomförde
Studieförbundet Bilda en körworkshopturné
tillsammans med Peder Karlsson. Åtta orter runt 
om i hela landet fick besök och i workshopen 
fanns möjlighet för alla att genom olika övningar, 
på ett lekfullt sätt utforska röst, rytm och rörelse.

300
Cirka 300 personer totalt deltog i 
workshoparna varav 26 personer i 

vår region. Utvärderingarna var
mycket positiva.
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BILDAS BILDNINGSARBETE kring Mellanöstern sker 
genom studiecirklar och seminarier i Sverige och stu-
dieresor som arrangeras genom vårt studiecenter i Je-
rusalem. Sedan 1991 har Bilda drivit Swedish Christian 
Study Centre (SCSC), med fler än 1 000 årliga besöka-
re. Studiecentret är framför allt ett resurscenter för de 
studieresor som vi arrangerar, men även en mötesplats 
för andra besökare i området. 

Mellanöstern, och inte minst Israel och Palestina, 
utgör ett studieområde om den kristna kyrkans rötter, 
om möten mellan religioner, om mänskliga rättigheter 
och internationell humanitär rätt. Jerusalem fungerar 
som en unik mötesplats och utsiktspunkt för svenskt 
folkbildningsarbete. Bilda arrangerar även kulturutby-
ten mellan Sverige och Israel/Palestina, bland annat i 
form av den årliga kulturfestivalen Dandanat i Betle-
hem.

Under 2018 genomfördes 26 studieresor till Israel och 
Palestina, med sammantaget 411 deltagare. Varje resa 
är unik med ett program utarbetat i nära anslutning 
till eller särskilt utformat för den specifika gruppen. 
Den typiska studieresan med Bilda utgörs av en lokal 
studiegrupp som avslutar sin studiecirkel med en resa.

Hälften, 47 procent av deltagarna, har funnits i studie-
resor som arrangerats i samverkan med en församling 
eller förening bland Bildas medlemsorganisationer. 
26 procent har funnits i resor som arrangerats till-
sammans med en samverkanspart, som exempelvis en 
folkhögs- eller gymnasieskola. 13 procent av delta-
garna har funnits i resor som har vänt sig till en bred 
allmänhet, i vad som kan kallas för Öppet Utbud.

I april 2018 genomförde Bilda Svealand en studieresa 
med 11 deltagare från flera olika orter i regionen och 
i oktober 2018 gjordes en till resa med 17 deltagare. 
Resan var en kombinerad studie- och pilgrimsresa där 
man såväl besökte heliga platser, mötte människor och 
lyssnade på livsberättelser och erfarenheter från olika 
sammanhang, samt fick möjligheter att möta en del av 
den politiska komplexiteten som präglar området.

Resan, som kan ses som en av de vanligast förekom-
mande Bilda-studieresorna, innebar besök i både 
Israel och på Västbanken, med möten med människor 
i såväl judiska, kristna och muslimska miljöer. Det här 
blev således även ett spännande möte mellan olika 
människor och kyrkofamiljer.

Utöver resor har vi även genomfört verksamhet på 
hemmaplan med koppling till Mellanöstern. Bland 
annat har studiecirklar om Israel och Palestina ge-
nomförts. Föreläsningar av olika slag är också vanligt 
förekommande, det kan handla om att berätta om sin 
genomförda resa, om konflikten och landets historia. 

Mellanöstern

Pilgrimsvandring

Cirkelledarutveckling

VÅRA CIRKELLEDARE ÄR NYCKELPERSONER i Bildas 
verksamhet. Vi vill och behöver värna om deras 
kompetens och engagemang för att genomföra en bra 
folkbildande verksamhet.

Under 2018 har stor vikt lagts vid att producera och 
lansera Bildas webbaserade grundutbildning för cir-
kelledare. Detta blev möjligt i och med de nya direktiv 
som kom från Studieförbunden i slutet av 2017, och 
som möjliggjorde en digital utbildning. Den nya web-
baserade utbildningen är, tillsammans med introduk-
tionssamtalet, den inledande och obligatoriska delen i 
Bildas ledarutvecklingskoncept Lära för att Leda. Den 
webbaserade grundutbildningen ger en bra introduk-
tion till folkbildning i allmänhet och Bilda i synnerhet, 
hur studiecirkelpedagogiken och ledarrollen inom folk-
bildningen fungerar, synen kring kunskap, lärande och 
grupprocesser samt hur Bilda arbetar med utvärde-
ring och återkoppling. Dessutom ägnas en stor del av 
utbildningen åt frågor kring mänskliga rättigheter och 
icke-diskriminering. För att levandegöra och förbereda 
nya ledare på deras uppdrag, baseras utbildningen på 
filmade genomgångar och intervjuer av cirkelledare 
utöver faktatexter och självskattningsövningar. 

Vid sidan av den webbaserade grundutbildningen, 
har förändringsarbeten skett även på andra håll inom 
Bildas ledarutveckling. Ett exempel är uppdateringen 
av Bildas Ledarlåda, som är en samling pedagogiska 
redskap och metoder vars syfte är att stärka ledarens 
och gruppens kunskap om grupprocesser och kommu-
nikation samt att öka deltagarnas delaktighet. 

Vi fortsätter att erbjuda heldagsutbildningar för våra 
ledare där vi fördjupar oss i hur det är att vara ledare, 
gruppdynamik, lärprocesser, konflikthantering och 
folkbildningens uppdrag. Bilda erbjuder även möjlig-
het till fördjupning och kompetensutveckling i något 
speciellt ämne och olika mötesplatser där vi möjliggör 
för ledare att nätverka och utbyta erfarenheter med 
varandra. Detta är också ett tillfälle för ledaren att 
möta sin konsulent i Bilda för att få svar på frågor, 

uppdateringar eller föra fram behov eller önskemål till 
den fortsatta verksamheten.

Cirkelledarutbildning
Bilda har under 2018 genomfört cirkelledarutbild-
ningsdagar för ledare i Karlstad, Örebro och i Västerås. 
Det har även genomförts en cirkelledarutbildning på 
arabiska i Eskilstuna. 

Kompetensutveckling
Under 2018 har vi fortsatt stötta våra ledare genom 
att exempelvis betala deltagaravgifter till utbildningar 
som passar ledarens ämne och grupp. Detta är ett sätt 
att skapa mervärde för alla våra ideella ledare inom 
Bilda. 

Mångkulturella grupper
Under 2018 har vi även uppdaterat vår utbildningsdag 
för ledare som leder mångkulturella grupper där de får 
möjlighet att dela erfarenheter och fördjupa sig i att 
mötas över kultur- och språkgränser.

 
”Jag är glad att jag gick

cirkelledarutbildningen och insåg att 
jag är en del av något större. 

Innan kunde jag känna mig ensam 
som ledare men nu vet jag att 

Bilda finns i bakgrunden och stöttar.” 

- Cirkelledare i Studieförbundet Bilda
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Under året uppdaterade vi policys vad gäller tillgäng-
lighet och jämställdhet och under 2019 behöver vi i 
Bilda förankra hur vi säkrar att vi lever upp till dessa.

Kvalitetsarbete
Bildas systematiska kvalitetsarbete utgår från att 
stödja och säkerställa att verksamheten är i linje med 
statens folkbildningspolitiska mål och fyra syften med 
stödet till folkbildningen, Bildas ändamålsparagraf, 
Bildas strategidokument Möten över gränser och 
verksamhetsplaner. I allt vårt arbete strävar vi efter 
att säkra god kvalitet och att kvalitetsarbetet avspeglar 
alla nivåer – administration, verksamhetsformer och 
innehåll.

Den löpande internkontrollen genomförs i enlighet 
med Bildas instruktion för internkontroll och syftar 
till att: 
• granska om den inrapporterade verksamheten 

genomförts enligt anvisningar och krav,
• fånga upp väsentliga brister,
• följa upp regionens övergripande arbete med 

internkontroll, med fokus på regionens handlings-
planer och kvalitetshöjande åtgärder,

• utföra kontroller av särskilt riskfyllda kontrollakti-
viteter och rutiner inom ekonomi och bokföring,

• kartlägga eventuellt behov av ytterligare fördjupad 
granskning,

• stödja regionens utvecklingsarbete inom intern-
kontroll genom gemensam reflektion över styrkor 
och brister.

De brister och verksamhetsrisker som identifieras 
hanteras genom kvalitetshöjande åtgärdsarbete på 
regional och central nivå.  

Under 2018 genomfördes en fördjupad granskning 
(särskild kontroll) av 2017 års verksamhet i tre av Bild-
as sex regioner. Motsvarade 5 procent av Bildas totala 
antal studietimmar i verksamhetsformerna studiecirk-
lar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram 
valdes ut slumpvis för kontroll mot närvarolistor och 
kulturrapporter i de tre regionerna. Därutöver genom-

fördes särskilda kontroller av bland annat följsamhet 
gentemot anvisningar för statsbidragsfinansierad 
folkbildning, kraftiga verksamhetsförändringar och 
kvalitetssäkring av rapporterings- och ekonomihante-
ring. 

Som ett led i internkontrollen genomfördes även en 
kvalitativ och kvantitativ deltagar- och ledarundersök-
ning för att fånga delaktigheten och lärandet hos delta-
gare och grupper i studiecirklar samt deras upplevelse 
av Bildas stöd. Svaren analyseras på regionnivå utifrån 
frågor om verksamhetens koppling till folkbildningens 
fyra syften, Bildas mervärden, trender, mönster och 
sammanhang och hur dessa påverkar Bildas arbetssätt, 
verksamhetsplaner och handlingsplaner. En jämfö-
relse mellan 2017 och 2018 visar en positiv utveckling 
vad gäller deltagarnas upplevda delaktighet, ledarnas 
bedömning av gruppens lärande och deras nöjdhet 
med Bildas stöd.

Bilda arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt 
kvalitetsarbete. Under 2018 genomfördes exempelvis 
följande utvecklingsarbete:
• Formalisering av nätverk för regionala teamledare 

för administratörer för ökat lärande, samordning 
och kvalitetssäkring.

• Utveckling av kansliets granskningsuppdrag, 
inklusive den särskilda kontrollen av regionernas 
övergripande systematiska kvalitetsarbete.

• Utveckling av interna utredningsrutiner. 
• Utveckling av metoder för uppföljning och ut-

värdering för att stärka organisationens interna 
lärande.

• Utveckling av former för regionernas och för-
bundskansliets uppföljning av folkbildningens fyra 
syften. 

Projektstödsfunktionen
Bilda har en funktion för att stödja och kvalitetssäkra 
projektverksamheten. Projektstödsfunktionens syfte 
är att stödja verksamhetsutvecklare och projektledare 
under beredning, uppföljning och utvärdering av pro-
jekt och bygga projektkompetens inom Bilda genom 
utbildningar.

Stödfunktioner

Administration och ekonomi
Under 2018 fortsatte arbetet med att se över och jus-
tera arbetssätt och rutiner, vilket fortsätter även under 
2019. Ekonomihantering och rutiner togs upp under 
året i utbildning inom ekonomi, administration och 
kvalitet. Riktlinjer var även ett av fokusområdena vid 
årets internkontroll. 

Utvecklingsgruppen inom administration för team-
ledarna i de sex regionerna möttes tillsammans 
med anställda på förbundskansliet vid fyra tillfällen. 
Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla enhetliga 
rutiner för rapportering av verksamheten i Bilda, men 
är också ett stöd för respektive regions utvecklings-
arbete inom ekonomi och administration, samt inom 
deras arbete med regional kvalitetsutveckling. Under 
2018 fokuserade vi även fortsatt på att öka antalet 
arrangemang där e-lista används för rapportering.

Kommunikation och IT
Det förändringsarbete som inleddes 2017 fortsatte 
under 2018 med fortsatt implementering av en strategi 
för digital kommunikation. Fokus i kommunikations-
arbetet är att stödja verksamhetsmålen och på ett 
tydligt sätt förmedla Bildas verksamhet utifrån våra 
intressenters behov. Vi prioriterar personliga möten 
och digitala kanaler. 

Under 2018 ökade Bildas synlighet (räknat i räckvidd 
och engagemang) i sociala medier liksom antalet må-
natliga besökare och sidvisningar på webben. För att 
tillgängliggöra Bildas offentliga arrangemang för fler 
livesändes ett stort antal seminarier via sociala medier. 
I samband med Almedalsveckan lanserades Bildas 
podd Livet på jorden i vilken Bildas förbundsrektor 
Åsa Paborn samtalar om existentiella frågor med en 
inbjuden gäst.

Under 2018 togs en ny grafisk profil fram, för att bättre 
matcha Bildas breda verksamhet och skapa en verk-
tygslåda för digital kommunikation. Den nya grafiska 
profilen fasas in under längre tid av hänsyn till ekono-
mi och hållbarhet. Under året genomfördes även ett 

omfattande arbete med att uppdatera Bildas webb-
plats, bilda.nu. Den nya versionen lanseras i början av 
2019.

I samverkan med det digitala utvecklingsprojektet för-
beredde IT och kommunikation för att skapa effektiva 
digitala arbetssätt, med målet att implementera nya 
arbetsverktyg under 2019.

HR
HR arbetar med processer som handlar om att att-
rahera och utveckla medarbetare, vilket bland annat 
innebär gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. 
Under 2018 gick ett 30-tal medarbetare Ny i Bilda, 
som är vår introduktionsutbildning för nyanställda. 
Bland andra utvecklingsinsatser som genomfördes 
under året var utbildningen Hantverket konsulent, 
som baseras på erfarenhetsutbyte i syfte att fortbilda 
konsulenter i sin roll. Även ekonomi- och kvalitetsut-
bildningar för nyanställda genomfördes. Vi genomför-
de utbildningar och erfarenhetsutbyten för att bättre 
möta möjligheterna för Bilda att utveckla verksamhet 
genom idéburna och offentliga partnerskap (IOP) och 
andra samverkansprojekt.  

Riktade kompetensutvecklingsinsatser genomfördes 
för kommunikatörer, nya chefer kring ledarskap och 
arbetsmiljö och även en utbildning för skyddsombud. I 
samband med regionala och nationella nätverksträffar 
inom våra profilområden kultur, samhälle och kyrka 
skedde erfarenhetsutbyte och kompetenspåfyllnad.

Nytt för året var att vi arbetade allt mer med digitala 
utbildningar, bland annat genom det vi kallar kollegial 
kompetensutveckling. Det innebär att medarbetare via 
Skype delar erfarenheter, metoder och kunskaper till 
kollegor i resten av landet. 

Alla medarbetare i Bildas sex regioner fick under 
hösten utbildning i den nya webbaserade grundut-
bildningen för cirkelledare. En utbildning som våra 
konsulenter nu sprider till Bildas cirkelledare. 
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Personal forts.
 
Administratörer extra vid behov: 
Lovisa Demetriades
Johanna Lanngren
Helena Lindholm

Övriga visstidstjänster:
Ingrid Tving, extratjänst värdinna Karlstad
Britt-Lois Alzén, lokalvårdare i Karlstad

Projektanställda Team Social innovation 
och integration:
Fahiima Ali, barn- och fritidsverksamhet, Oxhagen
Jenny Belin, administratör externa projekt
Anne Collén, projektledare asyl, Västmanland
Gringos Ndikumana, projektledare asyl, Hällefors
Media Kazzaz, projektledare Kulturkompis Örebro

Regionfakta

Styrelsen
Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Svealand 
har haft följande sammansättning under det gångna 
året:

Marie Carlsson, Ordförande, AU
Lars Laxbeg, Ledamot, Vice ordförande, AU

Karin Andersson, Ledamot
Gudrun Aronsson, Ledamot, AU
Georg Barsom, Ledamot
Gun-Britt Edvardsson, Ledamot
Örjan Garpenholt, Ledamot, AU
Erland Jerresand, Ledamot
Emelie Jönsson, Ledamot, adjungerad
Eje Larsson, Ledamot
Ruth Rudolfsson, Ledamot, AU
Per-Anders Öhrn, Ledamot

Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Svealand
valdes vid regionstämman i april 2018.

Revisorer
Aukt. revisor: Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå 
Lekmannarevisor: Adam Harknäs, Kil

Personal
Bilda Svealand hade den 31 december 2018 31 
personer anställda, 5 visstidsanställda samt 5 personer 
i verksamheten Team Social Innovation 
och Integration.

Regionchef Svealand: Susanne Lindholm
Enhetschef Svealand: Johanna Lundin 

Josephine Bejeryd, kommunikatör
Annette Bergman, konsulent
Nikolas Demetriades, konsulent
Ida Eriksson, vik. konsulent
Jaber Fawaz, handledare
Josefin Granström, administratör
Jonas Halleby, vik. administratör
Jonas Hult, konsulent
Emelie Jönsson, vik. konsulent och kommunikatör
Elin Kullingsjö, konsulent
Janna-Marie Landälv, vik. administratör
Simon Ledstam, konsulent
Stefan Lundmark, konsulent
Berit Lundqvist, administratör
Arkan Puluss Shamoon, konsulent
Daniel Pejcic, handledare musikhus
Aziza Radhi, projektledare integration
Lina Rolf, konsulent
Åsa Rosseland, konsulent
Lara Roswall, administratör
Johan Stering, administratör
Britta Stolpe, konsulent
Josefin Stålbert, verksamhetsutvecklare socialt arbete
David Thoresson, konsulent
Theresa Widjeskog-Ahlman, konsulent
Johan Winbo, konsulent
Andreas Wistrand, konsulent

Regionstämma 
Lördag 7 april 2018 hölls regionstämma för Studieförbundet Bilda Svealand i vårt verksamhetshus Ateljén i Västerås. 
Totalt deltog 12 ombud från medlemsorganisationerna, 6 ledamöter från styrelsen samt 4 Bildaanställda och 8 övriga. 
Förutom årsmötesförhandlingar deltog Josefin Stålbert som höll en presentation om IOP och Social Innovation och 
Integration.  Regionstämma hålls vartannat år i Bilda, nästa regionstämma hålls senast 15 april 2020.

Delar av personalstyrkan under invigningen av våra nya lokaler i Kulturhuset, Örebro.
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Verksamhetsstatistik

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Studiecirklar 2 078 2 150 8 051 7 900 80 257 80 027

Annan folkbildningsverksamhet 1 647 1 668 10 620 11 095 33 856 38 059

Kulturprogram* 4 268 4 487 - - 38 412 40 383

Totalt 7 993 8 305 18 671 18 995 152 525 158 469

* På kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare. Kulturarrangemang räknas om till 9 st studietimmar/arrangemang.

Studiecirklar
      Antal studietimmar 2017
      Antal studietimmar 2018

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2017
      Antal studietimmar 2018

Kulturprogram
      Antal arrangemang 2017
      Antal arrangemang 2018

Riktade insatser 2018 

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

Svenska från dag 1 131 600 4 120

Vardagssvenska 20 115 808

Uppsökande och motiverande insatser 28 110 1 108

Föräldrars delaktighet i lärandet 40 968 894

Totalt 219 1 793 5 014
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Verksamhet medlemsorganisationer, samverkande organisationer,  fria grupper och egen regi

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal deltagare    Antal studietimmar*

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Medlemsorganisationer 5 792 5 697 192 879 203 192 103 159 106 291

  Därav Frikyrkor 4 527 4 595 167 817 184 054 65 495 66 492

  Därav Ortodoxa kyrkor 456 469 5 463 4 811 17 831 22 778

  Därav Katolska kyrkan 436 281 7 236 3 271 16 036 13 252

  Därav Ekumeniska organisationer 373 352 12 363 11 056 3 797 3 769

Samverkande organisationer 1 573 1 801 109 390 74 313 22 886 25 521

  Därav kulturföreningar 600 600 64 131 38 701 13 123 11 411

  Därav kyrkliga organisationer 713 889 6 603 11 185 6 219 9 425

  Därav övriga 217 312 38 656 24 427 3 544 4 685

Fria grupper** 172 159 2 132 6 731 14 890 9 642

  Därav kulturgrupper 169 124 2 108 6 156 14 835 9 244

  Därav övriga 3 35 24 575 55 398

Verksamhet i egen regi 456 664 17 275 29 354 11 590 17 711

Totalt 7 993 8 321 321 676 313 590 152 525 159 165

* Kulturprogram räknas om till 9 studietimmar/arrangemang.                ** Grupper som inte är kopplade till en församling/förening.

Könsfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2018

     Män        Kvinnor
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40%
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folkbildning 2018
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*** Övriga ämnen: 
språk och litteratur, 
folkhälsa och pedagogik.

Åldersfördelning 
cirklar och annan
folkbildning 2018
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Verksamhet fördelad på län och kommuner

Södermanlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Eskilstuna

  Studiecirklar 239 213 1 668 1 471 10 784 11 815

  Annan folkbildningsverksamhet 173 147 1 690 1 654 8 385 10 866

  Kulturprogram 277 153 11 730 8 033 2 493 1 377

Summa 689 513 15 088 11 158 21 662 24 058

Flen

  Studiecirklar 14 8 81 47 256 201

  Annan folkbildningsverksamhet 4 1 47 13 93 36

  Kulturprogram 44 30 2 024 1 409 396 270

Summa 62 39 2 152 1 469 745 507

Gnesta

  Studiecirklar 0 2 0 21 0 95

  Annan folkbildningsverksamhet 6 4 217 109 109 57

  Kulturprogram 5 0 458 0 45 0

Summa 11 6 675 130 154 152

Katrineholm

  Studiecirklar 47 43 378 326 873 803

  Annan folkbildningsverksamhet 14 17 235 242 334 273

  Kulturprogram 75 44 1 817 1 303 675 396

Summa 136 104 2 430 1 871 1 882 1 472

Nyköping

  Studiecirklar 28 21 231 194 634 474

  Annan folkbildningsverksamhet 18 25 241 402 456 567

  Kulturprogram  124 123 6 338 5 803 1 116 1 107

Summa 170 169 6 810 6 399 2 206 2 148

Oxelösund

  Studiecirklar 1 0 15 0 42 0

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 12 0 28 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 2 0 27 0 70 0

Södermanlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Strängnäs

  Studiecirklar 26 24 187 199 707 780

  Annan folkbildningsverksamhet 17 8 273 165 911 455

  Kulturprogram 106 32 2 791 865 954 288

Summa 149 64 3 251 1 229 2 572 1 523

Trosa

  Studiecirklar 8 8 64 57 167 169

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 22 21 551 438 198 189

Summa 30 29 615 495 365 358

Vingåker

  Studiecirklar 113 134 780 898 1 244 1 715

  Annan folkbildningsverksamhet 208 266 2 021 2 609 967 2 730

  Kulturprogram 67 47 5 888 2 406 603 423

Summa 388 447 8 689 5 913 2 814 4 868

Summa Södermanlands län 1 637 1 371 39 737 28 664 32 470 35 086

Värmlands län

Arvika

  Studiecirklar 55 59 433 484 1 756 1 860

  Annan folkbildningsverksamhet 36 85 534 942 1 177 1 401

  Kulturprogram 214 186 8 487 7 280 1 926 1 674

Summa 305 330 9 454 8 706 4 859 4 935

Eda

  Studiecirklar 2 1 13 10 28 28

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 6 10 230 206 54 90

Summa 8 11 243 216 82 118
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Värmlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Filipstad

  Studiecirklar 4 1 32 12 97 25

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 2 1 110 50 18 9

Summa 6 2 142 62 115 34

Forshaga

  Studiecirklar 10 11 63 67 231 289

  Annan folkbildningsverksamhet 11 11 129 155 443 472

  Kulturprogram 55 60 1 902 1 637 495 540

Summa 76 82 2 094 1 859 1 169 1 301

Grums

  Studiecirklar 3 4 19 28 77 96

  Annan folkbildningsverksamhet 7 6 90 48 196 214

  Kulturprogram 41 52 752 899 369 468

Summa 51 62 861 975 642 778

Hagfors

  Studiecirklar 7 4 58 40 297 108

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 43 41 88 118

  Kulturprogram 77 127 2 141 3 425 693 1 143

Summa 88 135 2 242 3 506 1 078 1 369

Hammarö

  Studiecirklar 3 4 20 27 72 101

  Annan folkbildningsverksamhet 6 7 71 69 219 224

  Kulturprogram 7 8 300 870 63 72

Summa 16 19 391 966 354 397

Karlstad

  Studiecirklar 170 182 1 352 1 317 5 378 5 681

  Annan folkbildningsverksamhet 102 109 1 865 1 770 2 559 2 578

  Kulturprogram 249 301 26 302 26 908 2 241 2 709

Summa 521 592 29 519 29 995 10 178 10 968

Värmlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Kil

  Studiecirklar 34 34 263 241 819 1 111

  Annan folkbildningsverksamhet 24 19 320 315 883 730

  Kulturprogram 92 101 8 398 12 973 828 909

Summa 150 154 8 981 13 529 2 530 2 750

Kristinehamn

  Studiecirklar 73 60 538 409 1 583 1 414

  Annan folkbildningsverksamhet 50 17 601 279 831 542

  Kulturprogram 174 163 6 569 7 445 1 566 1 467

Summa 297 240 7 708 8 133 3 980 3 423

Munkfors

  Studiecirklar 2 2 9 10 92 104

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 17 2 420 102 153 18

Summa 19 4 429 112 245 122

Storfors

  Studiecirklar 3 2 22 17 159 76

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 3 2 22 17 159 76

Sunne

  Studiecirklar 18 16 162 135 749 487

  Annan folkbildningsverksamhet 16 14 231 172 632 495

  Kulturprogram 73 94 3 255 4 006 657 846

Summa 107 124 3 648 4 313 2 038 1 828

Säffle

  Studiecirklar 22 22 174 169 618 525

  Annan folkbildningsverksamhet 17 15 249 207 449 444

  Kulturprogram 78 127 3 528 6 373 702 1 143

Summa 117 164 3 951 6 749 1 769 2 112
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Värmlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Torsby

  Studiecirklar 11 10 87 97 330 354

  Annan folkbildningsverksamhet 18 20 234 202 594 871

  Kulturprogram 23 30 806 1 929 207 270

Summa 52 60 1 127 2 228 1 131 1 495

Årjäng

  Studiecirklar 18 17 161 157 470 479

  Annan folkbildningsverksamhet 21 14 376 255 598 363

  Kulturprogram 35 18 1 348 875 315 162

Summa 74 49 1 885 1 287 1 383 1 004

Summa Värmlands län 1 890 2 030 72 697 82 653 31 712 32 710

Västmanlands län

Arboga

  Studiecirklar 7 18 47 145 129 399

  Annan folkbildningsverksamhet 10 5 115 55 99 69

  Kulturprogram 8 37 164 1 415 72 333

Summa 25 60 326 1 615 300 801

Fagersta

  Studiecirklar 2 2 11 12 74 24

  Annan folkbildningsverksamhet 2 1 25 10 38 16

  Kulturprogram 26 32 748 812 234 288

Summa 30 35 784 834 346 328

Hallstahammar

  Studiecirklar 15 13 113 95 534 412

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 16 8 250 72 144 72

Summa 31 21 363 167 678 484

Västmanlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Kungsör

  Studiecirklar 18 13 130 92 474 342

  Annan folkbildningsverksamhet 9 4 79 43 137 104

  Kulturprogram 43 24 1 178 793 387 216

Summa 70 41 1 387 928 998 662

Köping

  Studiecirklar 47 49 341 309 2 530 2 444

  Annan folkbildningsverksamhet 15 16 107 134 764 721

  Kulturprogram 14 19 649 940 126 171

Summa 76 84 1 097 1 383 3 420 3 336

Norberg

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Sala

  Studiecirklar 19 15 162 135 556 621

  Annan folkbildningsverksamhet 2 3 23 33 23 44

  Kulturprogram 62 39 1 578 1 844 558 351

Summa 83 57 1 763 2 012 1 137 1 016

Skinnskatteberg

  Studiecirklar 1 0 13 0 26 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 1 0 13 0 26 0

Surahammar

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0
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Västmanlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Västerås

  Studiecirklar 309 434 2 014 2 681 16 325 17 714

  Annan folkbildningsverksamhet 103 93 1 978 2 535 2 544 2 534

  Kulturprogram 290 677 15 388 25 709 2 610 6 093

Summa 702 1 204 19 380 30 925 21 479 26 341

Summa Västmanlands län 1 018 1 502 25 113 37 864 28 384 32 968

Örebro län

Askersund

  Studiecirklar 22 23 198 212 550 660

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 51 44 70 39

  Kulturprogram 52 42 1 823 2 057 468 378

Summa 78 69 2 072 2 313 1 088 1 077

Degerfors

  Studiecirklar 23 20 219 216 436 417

  Annan folkbildningsverksamhet 11 12 237 267 395 436

  Kulturprogram 46 64 1 524 2 470 414 576

Summa 80 96 1 980 2 953 1 245 1 429

Hallsberg

  Studiecirklar 26 27 235 244 622 877

  Annan folkbildningsverksamhet 10 4 120 48 108 60

  Kulturprogram 35 58 1 002 1 708 315 522

Summa 71 89 1 357 2 000 1 045 1 459

Hällefors

  Studiecirklar 0 1 0 9 0 48

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 1 0 9 0 48

Örebro län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Karlskoga

  Studiecirklar 38 44 347 417 1 062 1 409

  Annan folkbildningsverksamhet 20 21 371 385 429 600

  Kulturprogram 137 139 4 428 4 749 1 233 1 251

Summa 195 204 5 146 5 551 2 724 3 260

Kumla

  Studiecirklar 57 61 503 518 1 366 1 581

  Annan folkbildningsverksamhet 285 292 1 092 1 132 516 496

  Kulturprogram 175 153 6 079 5 885 1 575 1 377

Summa 517 506 7 674 7 535 3 457 3 454

Laxå

  Studiecirklar 6 5 59 34 182 101

  Annan folkbildningsverksamhet 2 2 52 47 12 15

  Kulturprogram 22 38 1 015 1 263 198 342

Summa 30 45 1 126 1 344 392 458

Lekeberg

  Studiecirklar 12 12 116 114 290 320

  Annan folkbildningsverksamhet 11 10 225 190 182 182

  Kulturprogram 201 184 33 193 40 202 1 809 1 656

Summa 224 206 33 534 40 506 2 281 2 158

Lindesberg

  Studiecirklar 23 20 175 171 547 505

  Annan folkbildningsverksamhet 19 11 289 207 377 279

  Kulturprogram 31 33 3 196 840 279 297

Summa 73 64 3 660 1 218 1 203 1 081

Ljusnarsberg

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0
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Örebro län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Nora

  Studiecirklar 7 7 46 47 553 132

  Annan folkbildningsverksamhet 4 5 58 91 35 41

  Kulturprogram 11 13 416 496 99 117

Summa 22 25 520 634 687 290

Örebro

  Studiecirklar 535 504 4 052 3 784 26 538 23 231

  Annan folkbildningsverksamhet 387 396 5 963 6 108 8 175 8 987

  Kulturprogram 1 236 1 197 117 045 90 165 11 124 10 773

Summa 2 158 2 097 127 060 100 057 45 837 42 991

Summa Örebro län 3 448 3 402 184 129 164 120 59 959 57 705

Totalt 7 993 8 305 321 676 313 301 152 525 158 469

Årsredovisning 2018
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Studieförbundet Bilda Svealand, org.nr 875002-3965, får härmed avge årsredovisning för 
 räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Under 2018 ökade Bilda Svealands folkbildningsverksamhet med 2,8 procent jämfört med 2017.  
Svealand var den enda regionen som ökade av Bildas sex regioner. Totalt var antalet bidragstimmar  
139 440  timmar, till det kommer 6 930 timmar i verksamhet med riktade bidrag. Totalt har 18 995  
personer deltagit i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet under 2018 och till det kommer 
1  793 personer som deltagit i verksamhet med riktade bidrag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 I april flyttade regionkontoret i Örebro in i nyrenoverade lokaler i gamla Folkets hus/Kulturhuset 
300  m från Resecentrum. Här har vi ändamålsenliga kontor och verksamhetslokaler.

 Vi har under året haft viss personalomsättning framför allt inom administrationen där en av tre 
 slutade mitt i sommaren och ytterligare en avled efter kort tids sjukdom. Detta medförde ett stort tryck 
 på den enda administratör som fick sköta allt innan tjänsterna tillsattes, men även ökat tryck på övriga 
 anställda. Vi har nyrekryterat två personer i Västerås samt ett flertal inom våra sociala och 
 integrationsprojekt.

 Vi har haft stor framgång med satsningen från förbundet i form av stöd till heltidsanställning under två 
 år för att utveckla socialt arbete. Resultatet: från januari 2018 har vi drivit ett IOP = Idéburet offentligt 
 partnerskap tillsammans med Örebro kommun och Örebro Läns Idrottsförbund - ÖLIF. Redan från 
 start levererar Bilda ett mervärde till kommunen på 4 x satsad krona. Detta har inspirerat Svealand till 
 att skapa ett nytt profilteam Team SII = Social innovation och integration med ett flertal projekt-
 anställda. Vi har fortsatt arbetet med asylsökande och utrikes födda inom Arr-typ 2, 3 och 6, 7. En ny 
 samarbetspartner i Karlstad har genererat folkbildning med många nya utrikesfödda. 

 Den ortodoxa verksamheten fortsätter att öka, dels genom utveckling av befintlig verksamhet men 
 främst genom uppsökande av helt nya grupper, bl.a. från Eritrea. Vi fortsätter utveckla folkbildning 
 tillsammans med flera lägerarrangörer, vilket lett till förtroendefulla relationer och ökad verksamhet 
 där unga ledare tränas. Även Katolsk bildning och kultur går framåt, vi når fler deltagare i fler 
 kommuner. Folkbildningsverksamheten ihop med frikyrkorna har inom vissa landsbygdskommuner 
 stannat av eller minskat medan det ökar något i större kommuner. Vi fick beviljat ett projekt från 
 Allmänna Arvsfonden; Föreningen Bubblis för barn och familjer med funktionsvariationer.

 Vi har under året fortsatt med ledarutveckling och har implementerat den webbaserade utbildningen 
 för ledare. Vi har fortsatt ökning av inrapporterade timmar inom Folkbildning i vården som genererar 
 tillgänglighetsbidrag, men som nu granskas extra av Folkbildningsrådet, huruvida bidraget används till 
 det som var tänkt. Här är regelverket alltför otydligt. Vi fortsätter ambitionen att öka e-rapportering. 
 Det går för långsamt och nästa år måste e-lista vara normen och papperslista undantag.

Framtida utveckling

 Inför 2019 står vi väl rustade för en verksamhetsutveckling. Vi har nya lokaler på samtliga platskontor, 
 det senaste i Örebro där vi har en utmaning att fylla stora lokaler med verksamhet. Alla tjänster är nu  
tillsatta och vi har i och med detta en väl rustad och kompetent personalgrupp med stort engagemang  
och teamkänsla.
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 Vi fortsätter lägga kraft på att bygga vårt varumärke genom en stor bredd av arrangemang, aktivitet 
på  sociala medier och pressmeddelanden. Bilda Svealand ska framstå som en tydlig, relevant, 
efterfrågad  aktör för bildning och socialt ansvar i samhället. Kvalitetsarbetet måste bli ännu mer 
systematiskt för  att möta Folkbildningsrådets ökade krav på kontroll.

 2019 vill vi ytterligare satsa på certifiering av våra cirkelledare. Vi står inför en digital omställning och 
 måste forma organisationen så den på ett flexibelt sätt möter behoven i omvärlden såsom integration, 
 utanförskap, social oro, klyftor, psykisk ohälsa, lågutbildade etc. Vår ambition är att förbättra och 
 utöka samarbetet med kyrkorna våra medlemsorganisationer, samt jobba ännu bredare med kultur i 
 olika former.

 Vi har stor tillförsikt att 2019 kommer att bli ett bra år!

Flerårsöversikt Belopp i kkr
2018 2017 2016 2015

Intäkter 30 851 27 770 25 961 23 717
Årets resultat 71 354 368 303
Soliditet, % 49 58 49 52

Förändringar i eget kapital
Balanserat Årets Summa

resultat resultat eget kapital

Vid årets början 6 881 760 353 676 7 235 436
Disposition enl årsstämmobeslut 353 676 -353 676
Årets resultat 70 929 70 929
Vid årets slut 7 235 436 70 929 7 306 365

Resultatdisposition
Belopp i kr

balanserat resultat 7 235 436
årets resultat 70 929
Totalt 7 306 365

disponeras för
balanseras i ny räkning 7 306 365
Summa 7 306 365

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Studieförbundet Bilda Svealand  3(12)
875002-3965

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Verksamhetsintäkter
Deltagarintäkter 5 301 258 5 033 156
Bidrag 2 23 677 545 20 810 595
Övriga intäkter 1 872 266 1 925 840
Summa verksamhetsintäkter 30 851 069 27 769 591

Verksamhetskostnader
Material och externa verksamhetstjänster -4 844 072 -4 180 658
Övriga externa kostnader 3 -8 948 691 -7 725 380
Personalkostnader 4 -16 560 634 -15 200 451
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 8,9 -432 989 -314 124
Summa rörelsekostnader -30 786 386 -27 420 613

Verksamhetens resultat 64 683 348 978

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 9 772 8 181
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -3 526 -3 483
Summa finansiella poster 6 246 4 698

Resultat efter finansiella poster 70 929 353 676

Årets vinst
Fördelning av årets resultat 7 70 929 353 676

Kvarstående belopp för året 70 929 353 676
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Förvaltningsberättelse
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 Under 2018 ökade Bilda Svealands folkbildningsverksamhet med 2,8 procent jämfört med 2017.  
Svealand var den enda regionen som ökade av Bildas sex regioner. Totalt var antalet bidragstimmar  
139 440  timmar, till det kommer 6 930 timmar i verksamhet med riktade bidrag. Totalt har 18 995  
personer deltagit i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet under 2018 och till det kommer 
1  793 personer som deltagit i verksamhet med riktade bidrag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 I april flyttade regionkontoret i Örebro in i nyrenoverade lokaler i gamla Folkets hus/Kulturhuset 
300  m från Resecentrum. Här har vi ändamålsenliga kontor och verksamhetslokaler.

 Vi har under året haft viss personalomsättning framför allt inom administrationen där en av tre 
 slutade mitt i sommaren och ytterligare en avled efter kort tids sjukdom. Detta medförde ett stort tryck 
 på den enda administratör som fick sköta allt innan tjänsterna tillsattes, men även ökat tryck på övriga 
 anställda. Vi har nyrekryterat två personer i Västerås samt ett flertal inom våra sociala och 
 integrationsprojekt.

 Vi har haft stor framgång med satsningen från förbundet i form av stöd till heltidsanställning under två 
 år för att utveckla socialt arbete. Resultatet: från januari 2018 har vi drivit ett IOP = Idéburet offentligt 
 partnerskap tillsammans med Örebro kommun och Örebro Läns Idrottsförbund - ÖLIF. Redan från 
 start levererar Bilda ett mervärde till kommunen på 4 x satsad krona. Detta har inspirerat Svealand till 
 att skapa ett nytt profilteam Team SII = Social innovation och integration med ett flertal projekt-
 anställda. Vi har fortsatt arbetet med asylsökande och utrikes födda inom Arr-typ 2, 3 och 6, 7. En ny 
 samarbetspartner i Karlstad har genererat folkbildning med många nya utrikesfödda. 

 Den ortodoxa verksamheten fortsätter att öka, dels genom utveckling av befintlig verksamhet men 
 främst genom uppsökande av helt nya grupper, bl.a. från Eritrea. Vi fortsätter utveckla folkbildning 
 tillsammans med flera lägerarrangörer, vilket lett till förtroendefulla relationer och ökad verksamhet 
 där unga ledare tränas. Även Katolsk bildning och kultur går framåt, vi når fler deltagare i fler 
 kommuner. Folkbildningsverksamheten ihop med frikyrkorna har inom vissa landsbygdskommuner 
 stannat av eller minskat medan det ökar något i större kommuner. Vi fick beviljat ett projekt från 
 Allmänna Arvsfonden; Föreningen Bubblis för barn och familjer med funktionsvariationer.

 Vi har under året fortsatt med ledarutveckling och har implementerat den webbaserade utbildningen 
 för ledare. Vi har fortsatt ökning av inrapporterade timmar inom Folkbildning i vården som genererar 
 tillgänglighetsbidrag, men som nu granskas extra av Folkbildningsrådet, huruvida bidraget används till 
 det som var tänkt. Här är regelverket alltför otydligt. Vi fortsätter ambitionen att öka e-rapportering. 
 Det går för långsamt och nästa år måste e-lista vara normen och papperslista undantag.
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 863 348 39 521
Ombyggnad på annans fastighet 9 921 962 1 229 283
Summa materiella anläggningstillgångar 1 785 310 1 268 804

Summa anläggningstillgångar 1 785 310 1 268 804

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 221 340 362 357
Övriga fordringar 11 2 231 155 1 082 704
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 630 194 782 941
Summa kortfristiga fordringar 4 082 689 2 228 002

Kassa och bank 13
Kassa och bank 9 028 317 9 034 961
Summa kassa och bank 9 028 317 9 034 961

Summa omsättningstillgångar 13 111 006 11 262 963

SUMMA TILLGÅNGAR 14 896 316 12 531 767
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat resultat 7 235 436 6 881 760
Årets resultat 70 929 353 676

Summa eget kapital 7 306 365 7 235 436

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 14,15 50 000 50 000
Summa långfristiga skulder 50 000 50 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 16 1 629 122 1 143 447
Övriga skulder 17 331 924 288 848
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 5 578 905 3 814 036
Summa kortfristiga skulder 7 539 951 5 246 331

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 896 316 12 531 767

Studieförbundet Bilda Svealand  6(12)
875002-3965

Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Intäkter

 Bidrag

 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Bidrag som erhållits för
 att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

 Deltagarintäkter

 Intäkten redovisas i den period som verksamheten har ägt rum.

 Övriga intäkter

 Intäkter redovisas i samband med att tjänst utförs.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier 3 år och 5 år
-Ombyggnadsinventarier 5 år

 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
 ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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Justerad avskrivningstakt

 Justering av avskrivningstakt har skett avseende viss inventarium, dock endast under året
 tillkommande inventarium. Ny avskrivningstakt om 5 år bedöms ge en mer rättvisande bild i och med
 att berörda inventarium beräknas ha en ekonomisk livslängd om mer än 3 år som förelegat tidigare.
 Justeringen kommer att användas tills vidare kommande räkenskapsår. 

Fordringar

 Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Personal

 De anställda cirkelledarna och övriga som endast blivit arvoderade med små belopp tas upp med en
 totalsumma för utbetalt arvode.

Not 2  Bidrag

2018 2017

14 302 14 135
2 268 1 626
1 801 1 856

179 164
2 479 2 418

498 192
0 6

2 151 414

23 678 20 811

227 235
386 428
271 274
917 919

1 801 1 856

2018 2017

3 715 3 671

5 234 4 054

Belopp i kkr

Statsbidrag, bas
Statsbidrag, projekt
Landstingsbidrag
Landstingsbidrag, projekt 
Kommunbidrag, bas
Kommunbidrag, projekt
Sida-bidrag
Övriga bidrag

Summa

Fördelning av landstingsbidrag: 
Södermanlands län
Värmlands län
Västmanlands län
Örebro län

Not 3  Övriga externa kostnader

Belopp i kkr

Avgifter för köpta tjänster
Bildas förbundskansli

Övriga externa kostnader

Summa 8 949 7 725
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Not 4  Personal

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (kkr)

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Löner och andra ersättningar:
Styrelse 56 27
Timanställda och tillfälligt anställda 1 621 1 545
Tjänstemän 9 300 8 464
Summa 10 977 10 036

Sociala kostnader 4 402 3 941
(varav pensionskostnader) 824 743

 Styrelsens ersättning utgår som mötesarvode och beslutas av regionstämman. 
 Av personalkostnaderna avser inget föreningens styrelse.

Medelantalet anställda
2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Antal anställda 23 24
Antal ledamöter styrelsen 11 12
Summa 34 36

Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (kkr)

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Ränteintäkter, övriga 10 8

Summa 10 8

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter (kkr)

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Räntekostnader, övriga 4 3

Summa 4 3
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Not 7  Fördelning av årets resultat (kkr)
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Årets resultat enligt resultaträkningen 71 354
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år 0 0
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året 0 0

Kvarstående belopp för året 71 354

Not 8  Inventarier (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 528 483
-Nyanskaffningar 950 46
Vid årets slut 1 478 529

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -489 -482
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden -126 -7
Vid årets slut -615 -489

Redovisat värde vid årets slut 863 40

Not 9  Ombyggnad av annans fastighet (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 537 1 537
-Vid årets slut 1 537 1 537

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -308
-Årets avskrivning enligt plan -307 -308
-Vid årets slut -615 -308

Redovisat värde vid årets slut 922 1 229

Not 10  Kundfordringar (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Interna kundfordringar 2 12
-Externa kundfordringar 228 351
-Osäkra fordringar -9 0

Redovisat värde vid årets slut 221 363
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Not 11  Övriga kortsiktiga fordringar (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Statsbidragsfordringar 2 184 1 006
-Landstingsbidragsfordringar 0 41
-Skattekonto 5 31
-Övriga kortsiktiga fordringar 42 5

Summa 2 231 1 083

Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Förutbetalda leverantörsfakturor 463 369
-Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 167 414

Summa 1 630 783

Not 13  Kassa och bank (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31
-Handkassa 2 10
-Affärskonto, Kammarkollegiet 50 50
-Centralkonto 8 120 8 975
-Bankkonto Swish 0 0
-Projektmedel 856 0

Summa 9 028 9 035

 Centralkontot är en del av Bildas centrala bankkonto. Regionen har en inter kreditlimit upp till 50 % av
 statsbidraget för det innevarande året. 

 Regionens interna limit är 7 151 kkr (7 068 kkr).

Not 14  Långfristiga skulder (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Skuld till Bilda Riks 50 50

Summa 50 50

Not 15  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2018-12-31 2017-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser (kkr)
 
Resegaranti Kammarkollegiet 50 50
Summa eventualförpliktelser 50 50
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Not 16  Leverantörsskulder (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Interna leverantörsskulder 384 0
-Externa leverantörsskulder 1 245 1 143

Summa 1 629 1 143

Not 17  Övriga kortfristiga skulder (kkr)
 2018-12-31 2017-12-31

-Personalskatter 301 284
-Felaktiga inbetalningar 0 5
-Övriga korfristiga skulder 31 0

Summa 332 289

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Semesterlöner inkl sociala avgifter 1 029 1 236
-Upplupna sociala avgifter 366 329
-Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 184 2 249

Summa 5 579 3 814
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