
När Mjölby möter framtiden 
har folkbildning en nyckelroll  
Folkbildningen vill ge alla möjlighet  
att tillsammans med andra öka sin 
kunskap och bildning för personlig 
utveckling och delaktighet i samhället.  
Det är också målet för folkbildnings
politiken i Sverige.

Riksdagen har formulerat fyra syften 
med statens stöd till studieförbund 
och folkhögskolor.

Demokrati – stödja verksamhet som 
bidrar till att stärka och utveckla 
demo kratin
Påverkan – bidra till att göra det 
möjligt för en ökad mångfald män
niskor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta  
i samhällsutvecklingen
Utbildning- och bildning – bidra till  
att utjämna bildningsklyftor och  

höja bildnings och utbildningsnivån  
i samhället
Kultur – bidra till att bredda intresset 
för och öka delaktigheten i kultur 
livet

Folkbildningen vill axla ett stort 
ansvar för en fortsatt demokratisk 
utveckling med ett öppet och inklu
derande samhälle. Det gäller för 
folkbildningsarbetet såväl nationellt, 
 regionalt och lokalt. Även i Mjölby  
vill vi att verksamheten ska präglas 
av dessa mål. 

I den här foldern berättar vi kort  
om några verksamheter i Mjölby,  
och ger via siffror lite perspektiv på 
folkbildningens betydelse i kommunen.

Verksamheterna ordnas tack vare 
stöd från flera olika källor. En av  
de viktiga är Mjölbys kommun.   
Vi är tacksamma för det stödet.

Folkbildning i Mjölby – timmar som räknas 
Drygt 6 000 deltagare hade studieförbundens studiecirklar och s.k. annan bildningsverksam 
het i grupp i Mjölby under 2019. Dessutom genomfördes över 900 kultur program i samarbete  
med studieförbunden.
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  Utjämna bildningsklyftor

Laga mat i skogen och värna naturen 
Många studieförbund 
håller i samarbete med 
organisationer studie
cirklar som rör naturen 
och Allemansrätten.  
I Mjölby kommun har  
Ibn Rushd tillsammans 
med Mjölby Unga Musli
mer genomfört en kurs  
i utomhusmatlagning.

Vad gäller om man vill 
elda i naturen? Var får 
man tälta eller bada? 
Vilka blommor och bär 
får man plocka? Alle
mansrätten kommer  
med både rättigheter  
och skyldigheter som 
alla behöver känna till.

När Mjölby Unga 
Muslimer hållit studie

cirkel i utomhusmatlag
ning i samarbete med 
Ibn Rushd så har frågan 
om vad man får göra  
och inte i skog och mark 
blivit ett naturligt inslag. 

Tillsammans har  
man lagat och testat 
olika maträtter och 
samtidigt lärt sig  
grilla på ett säkert  
sätt.

Prideveckan  
synliggör olikheter
Homo och bisexuella och transpersoner 
har ofta en utsatt situation och känner sig 
inte alltid välkomna där de bor och verkar. 
Det ville ABF vara med och förändra. 

Tillsammans med biblio
teket skapade ABF 
därför Mjölby Regn
bågsvecka. Medan ABF 
och biblioteket stod för 
organisering, lokaler  
och marknadsföring, 
stod föreningar för de 
över 25 olika arrange
mangen. 

Seminarierna hade 
rubriker som Homo
sexuell i Syrien, Vad 
då macho kultur? Och 
HBTQ & diskriminering 
och lockade många 
mjölbybor. Veckan 
avslutades med en regn 
 bågsparad som tågade 

runt staden där över 
400 personer deltog. 

 – Att synliggöra 
olikheter är viktigt  
för att ge folk verktyg 
att våga vara sig själva 
och det lyckades vi med, 
säger Peter Frejhagen 
på ABF. 

Stärka och utveckla demokratin



Vävning  
på distans? 
Visst går det!
Varpa, solva, skeda och 
göra vävnota. På Med
borgarskolans vävkurs  
får deltagarna både  
lära sig grunderna  
och fördjupa sig i olika 
tekniker i det mångtusen
åriga hantverket.
Vävningen sker på 
distans. Det innebär att 
alla deltagare får låna 
varsin Götastol – en lite 
mindre, portabel vävstol 
som kan fällas ihop och 

packas in i bagage
utrymmet på en bil. 
Vävgruppen träffas 
sedan var tredje vecka 
för att utbyta erfaren
heter och få nya in
struktioner av erfarna 
kursledaren Kajsa 
Lena Sköld. 

En mängd olika 
vävtekniker provas, 
såsom rosengång, 
munkabälte och dubbel
väv. Genom åren har  
det vävts såväl möbel
tyger som heminred
nings och klädtextil  
på kursen. 

 Eget skapande och deltaktighet i kulturlivet

  
ger unga 
samman-
hang, rytm 
och rörelse
Dans lockar många  
unga och erbjuder ett 
sammanhang där man  
får chansen att utvecklas 
tillsammans med andra. 
NBV har tio streetdance
grupper som fem kvällar  
i veckan fyller Logen 
David i Mjölby. 
Musiken pumpar och 
energin är hög i den 
gamla godtemplar

gården på Parkgatan. 
Totalt är det 80 barn 
och ungdomar som 
dansar här varje vecka. 
Varje termin tillkommer 
nya grupper.

Deltagarna är från 
sex år och upp till övre 
tonåren. Många har 
dansat flera terminer.

Varje vår hålls en  
stor avslutning med 
uppvisning på Mjölby 

Kulturscen, senast  
med 300 personer  
i publiken.

– Vi har tur som  
har så engagerade 
dansledare. De gör 
koreografier och fixar 
scenkläder till varje 
dansgrupp, säger 
 Thomas Forss, verk
samhetsutvecklare  
på studieförbundet 
NBV. 

Påverka sin livssituation

Streetdance



Kostnaderna för studieför
bundens verksamhet i Mjölby 
2019 var ca 3,6 miljoner kr. 

Mjölby kommun bidrog 
med 710 000 kr till studie
förbunden år 2019. Övriga 
intäkter var statsbidrag  
(den största posten), region
bidrag, deltagaravgifter, 
beviljade projektansökningar 
och uppdragsverksamheter.

Folkbildningens organi
sationer månar om att de 
generella bidragen från  
det offentliga ska vara den 
största inkomsten. Dessa 
bidrag bygger på tillit och 
förtroende för folkbildningen 

och dess verksamhet.  
På så sätt värnas den fria 
och frivilliga folkbildningen.

Studieförbunden i Mjölby år 2019
Studieförbunden genomför 
främst verksamhet genom 
studiecirklar och kulturpro
gram, samt annan folkbildning 
som är gruppverksamhet som 
inte passar in i någon av de 
andra formerna. 
Utöver dessa tre verksam
hetsformer genomför studie
förbunden olika projekt och 
uppdrag inom utbildning, 
omsorg, integration, folk
hälsa, utbildning och andra 
samhällsområden. Ofta 
tillsammans med kommuner, 
myndigheter och organisa

tioner. Det gäller även för 
folkhögskolor utöver deras 
långa allmänna och sär
skilda kurser.

Folkbildningen 
ger mervärde  
åt kommunen

Studiecirklar i Mjölby  2019

Antal cirklar 528
Antal studietimmar 21 513
Antal deltagare 3 923

Annan bildningsverksamhet  2019 

Antal grupper    158
Antal studietimmar                                             3 700
Antal deltagare 2 034

Kulturprogram 2019    

Antal program 913
Antal deltagare 44 351

Kontaktuppgifter  
till studieförbund  
och folkhögskolor  
i Östergötland:  
bildningsforbundet.se/ 
medlemmar

folkbildarforum.se

Studieförbundens verk
samhet kan drivas tack vare 
stöd från olika källor.  
Mjölby kommun är en av 
dem. Kommunens stöd år 
2019 var 710 000 kronor.

Mjölby 
kommuns 
stöd till 
folkbildning

Övriga intäktskällor

Folkbildning  
i Mjölby
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