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DET HÄR ÄR MEDBORGARSKOLAN

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

Individen i centrum 
Varje människa är unik. Vi sätter 
individen i centrum och vill  
att var och en som kommer till oss  
ska ha möjlighet att utvecklas efter  
sina egna behov, förutsättningar 
och önskemål. Alla män niskor har 
frihet och ansvar att på verka sin 
egen och samhällets utveckling.

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

Ömsesidig respekt 
Vi är alla lika mycket värda; varje  
män niska är värdefull bara för att 
hon finns till. Samtidigt har vi alla 
både ansvar och skyldigheter  
mot varandra. Humanism innebär 
medmänsklighet och förståelse 
för oliktänkande och för andra 
kulturer.

Kunskapens egenvärde 
All kunskap är värdefull. 
Insiktsfulla människor är en 
tillgång i det demokrat iska 
samhället och kan motverka 
negativa trender och tendenser 
i vår omvärld. För oss är all 
kunskap lika mycket värd, oavsett 
nivå, ambition eller in riktning.

                                                                                  
Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund som erbjuder 
folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vår 
verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi på Medborgarskolan vet att ny kunskap väcker mod och nya 
möjligheter och får människor att våga säga vad de tänker och 
tycker. Vi gör vårt yttersta varje dag för att inspirera människor 
att utvecklas och hämta ny kunskap på ett lustfyllt sätt. Med 
folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet engagerar 
vi människor i hela landet – från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Våra kurser, studiecirklar och kulturaktiviteter spänner över 
många olika ämnesområden – allt från musik, dans och språk till 
verksamhet med asylsökande. 

Medborgarskolan består av nio ideella föreningar – en 
riksorganisation och åtta regioner. Våra medlemsorganisationer 
är Moderaterna, Moderata Ungdomsförbundet, Fria Moderata 
Studentförbundet, Aktiv Ungdom, Aktiva Seniorer och Rojalistiska 
Föreningen.

Vi får statsbidrag för den del av verksamheten som är 
folkbildning. Den gemensamma nämnaren för folkbildningen är 
att den är fri och frivillig samt att den styrs av individens egna 
intressen. Genom att erbjuda människor möjlighet till livslångt 
lärande stärker vi demokratin och bidrar till samhällsnytta.
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Det "nya normala" hann inte riktigt infinna sig under 2021. Det var ett år som innebar 
ständigt skiftande förutsättningar för såväl individer som organisationer – men viljan att 
utvecklas och hitta nya vägar höll i sig hos Medborgarskolan. 

                                                        
Efterlängtade kurser som fick flyttas. En 
andningspaus där vi plötsligt kunde träffas igen. 
Och så tillbaka till studiecirklar och möten på 
skärmen. Men trots att coronapandemins grepp 
gjorde det omöjligt att veta vad som väntade 
bakom hörnet, har människor i någon form 
kunnat fortsätta mötas, utbyta idéer och få nya 
insikter hos oss. Hela Medborgarskolan har 
under året visat flexibilitet och vilja att utveckla 
verksamheten. 

Vi tror att en nyckel till ständig utveckling 
är ledare som lyckas inspirera, motivera och 
låta människorna i organisationen ta plats. 
Medborgarskolan har under 2021 tagit initiativ 
till ett gemensamt ledarskapsprogram för 
alla studieförbunden. Där utvecklar vi inte 
bara ledare, vi får också chans att diskutera 
gemensamma utmaningar och lösningar för hela 
folkbildningen. Självklart fortsätter vi också hela 
tiden att utbilda nya kursledare och cirkelledare 
som delar med sig av sin kunskap genom 
studiecirklar, föreläsningar och kurser hos oss. 

Ibland ifrågasätts folkbildningens relevans. 
Vid dessa tillfällen är det viktigt att vi kan 
fortsätta hålla fokus på det vi är bäst på – att 
skapa mötesplatser och förutsättningar för 
kunskap. Genom att ständigt utveckla våra 
arbetssätt säkerställer vi att Medborgarskolans 
verksamhet håller fortsatt bra kvalité. Vi 
har tagit fram en handlingsplan som hela 
organisationen arbetat med, som innehåller 
allt från att skärpt internkontroll och 
uppföljning, ledarutbildning till påverkan för 
studieförbundens gemensamma kontrollverktyg.  
När Folkbildningsrådet sammanställde sin 
statistik för 2021 kunde vi konstatera att det 
arbetet gett resultat.

Medborgarskolan finns över hela landet. 
Även när vi arbetat på distans har samverkan 
mellan våra regioner fungerat väldigt bra. Vi 
hittar gemensamma lösningar för allt från 
verksamhetsutveckling, digitala kurser och 
kommunikationsinsatser, så att alla ska känna 

sig lika välkomna till Medborgarskolan oavsett 
vilken del i landet man möter oss i. Vi har också 
påbörjat en omfattande nationell IT-satsning, 
som kommer ge bättre förutsättningar till 
organisationen och de människor som söker sig 
till oss. 

Vi vill även passa på att lyfta våra 
samarbetspartners som under året varit 
med och skapat verksamhet. För att nämna 
några exempel så ordnade Suicide Zero 
föreläsningar om suicidprevention inför julen och 
Civilförsvarsförbundet har hållit kurser i första 
hjälpen och krisberedskap. 

När vi går in i 2022 är det inte bara valår, 
det är också ett osäkert läge i omvärlden med 
Rysslands invasion i Ukraina. Demokratin 
känns inte längre lika självklar. Men precis som 
vi gjort i över 80 år så står Medborgarskolan redo 
att möta utmaningarna – och fortsätta utveckla 
folkbildningen, så att människor kan mötas fritt 
och bilda sig även i framtiden.

DET NYA NORMALA?

Ann-Sofie Olding
förbundschef

Catharina Holmberg
förbundsordförande
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Med folkbildning menas utbildning och bildning på frivillig basis 
för vuxna. Folkbildning handlar om att så långt som möjligt 
anpassa kurser och studiecirklar efter deltagarna, vilket innebär 
att de har stort inflytande över vad och hur de ska lära.

Folkbildningen inom de tio studieförbunden finansieras till  
stor del av statsbidrag och bidrag från kommuner och landsting.  
För Medborgar skolans del står staten för nära 70 procent av  
bidragen och dessa fördelas via Folkbildnings rådet. 

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen  
är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället.  
Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med stödet 
till folkbildningen.

STATENS MÅL OCH SYFTEN MED FOLKBILDNING

STATENS SYFTE 
MED STÖDET 
TILL FOLK- 
BILDNINGEN
Folkbildningen ska ge alla 
möjlighet att tillsammans med 
andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling 
och delaktighet i samhället.

Syfte 1
Stödja verksamhet som bidrar 
till att stärka och utveckla 
demokratin.

Syfte 2 
Bidra till att göra det möjligt för 
en ökad mångfald människor att 
påverka sin livssituation och 
skapa engagemang att delta 
i samhällsutvecklingen.

Syfte 3 
Bidra till att utjämna utbildnings-
klyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället.

Syfte 4 
Bidra till att bredda intresset 
för och att öka delaktigheten 
i kulturlivet.

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

HÄNT UNDER ÅRET
• Vi genomförde en utökad särskild kontroll av all verksamhet.

• Vi påbörjade en omfattande modernisering av vår IT-miljö.

• Vi införde digital närvarorapportering och signering med Bank-ID.

• Vi har genomfört digitala ledarutbildningar med över 500 ledare. 

• Vi vann svenska SEO-priset för vår hemsida.20
21
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Pandemin ställde även detta år krav på en högre grad av digitalisering i hela samhället.  
I stort har arbetet även i år fokuserats på internkontroll, varumärkesförflyttningen och 
moderniseringen av IT-infrastrukturen. 

FÖRBUNDSKANSLIETS VERKSAMHET 2021

Verksamheten har under året till stora delar 
bedrivits hemifrån och samordnats via digitala 
möten. Fokus har legat på att framtidssäkra vår 
verksamhet med dokumentet Framtidsbilden av 
Medborgarskolan som utgångspunkt.

MARKNAD OCH KOMMUNIKATION 
En ny kommunikationsstrategi togs fram 
tillsammans med den nationella marknads- och 
kommunikationsgruppen. 
     På webben har det gjorts löpande 
förbättringar samt större utvecklingsprojekt. 
Bland annat togs det fram en ny funktion i syfte 
att tydliggöra studiecirklar och samarbeten.  
    Satsningen med SEO (sökmotoroptimering) 
för att öka den organiska synligheten fortsatte. 
Under hösten vann Medborgarskolans hemsida 
svenska SEO-priset i kategorin utbildning 
för bästa webb då vi ökat vår SEO-trafik med 
närmare 100 %. Detta i en tuff bransch med 
många stora aktörer. 
    Den totala försäljningen via Medborgarskolans 
hemsida landade under 2021 på strax över         
87 000 000 kr, vilket är en ökning på cirka       
423 000 kr jämfört med föregående år. Under 
året gjordes sammanlagt 54 933 köp.

VARUMÄRKESFÖRFLYTTNINGEN 
Medborgarskolans varumärkesförflyttning 
inleddes 2020 och har fortsatt under året. 
Varumärkesförflyttningen innebär att vi arbetar 
tillsammans över regiongränser och ser över alla 
delar av Medborgarskolan för att ta varumärket 
vidare. Allt vi gör – verksamhet, utbud, lokaler, 
bemötande, kommunikation och marknadsföring 

– påverkar hur vi uppfattas som varumärke. Under 
året har workshops genomförts i samtliga 
regioner och på förbundskansliet. Tema på dessa 
var Innovation och utveckling samt Medarbetare.
 

IT 
IT-funktionen samordnar digital utveckling 
och stödjer verksamheten med digitala verktyg, 
support och systemförvaltning. Under 2021 
har e-lärandeteamet fokuserat på att få i gång 
digitala utbildningar i hela landet samt att med 
omvärldsanalys och behovsanalys hitta bättre 
framtida digitala lösningar för folkbildningen.
     IT-infrastrukturen har stabiliserat den 
nuvarande IT-miljön och en omfattande 
modernisering av användarnas dagliga 
arbetsmiljö och de bakomliggande systemen 
har påbörjats. Det innebär bland annat ett 
nytt intranät baserat på MS365, Teams som 
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samarbetsplattform och managerade datorer. 
     För verksamhetssystemet Gustav har vi under 
året sjösatt den e-tjänst som gör det möjligt 
för våra ledare att uppfylla kraven på digital 
närvarorapportering och identifiering samt 
genomfört en lång rad andra förbättringar. 

LEDARUTVECKLING
Under året har vi pausat de fysiska 
ledarutbildningarna och uteslutande genomfört 
digitala ledarutbildningar där 500 ledare deltagit.
Ledarutbildningar på både svenska och engelska 
har tagits fram och under hösten har arbetet 
inriktats på att skapa onlineutbildning med 
pedagogiska verktyg och tips för ledare som ska 
leda kurser och cirklar på distans. 

HR  
Även året 2021 blev annorlunda på grund av 
pandemin och har ställt stora krav på flexibilitet 
både hos arbetsgivare och medarbetare. Vårens 
arbete på förbundskansliet har huvudsakligen 
utförts på distans. Den återgång till arbete 
som skett under hösten har inneburit en 
hybridlösning med vissa fasta dagar på kontoret 
och möjlighet till distansarbete. Installationen 
av Microsoft Teams har underlättat 
internkommunikation, samarbete och socialt 
utbyte. 
     Tidigare HR- och kommunikationschef har 
gått i pension och nu består HR-funktionen vid 
förbundskansliet av två HR-specialister och en 
ny chef för marknad- och kommunikation har 
tillträtt. Från och med den 1 september har 
förbundskansliet en ny organisation och består 
nu av funktionerna kvalitet, marknad- och 
kommunikation, IT- och digital utbildning samt 
ekonomi och HR där redovisningscentralen 
ingår. Som chef för ekonomi och HR har ny 
förbundscontroller anställts. Ansvaret för 
ledarutbildning ingår nu i funktionen IT- och 
digital utbildning.
     Den arbetsgrupp inom nationell grupp för HR-
frågor som sett över lönepolicy och lönekriterier 
har färdigställt uppdraget, vilket resulterat i 
att dessa under hösten har implementerats i 
organisationen.

Av de 673 anställda  
i Medborgarskolans 
ideella föreningar var 
71 procent kvinnor 
och 29 procent män 
år 2021. 

Antal anställda  
fördelade på kön 

71%

Antal anställda fördelade på ålder

Antalet anställda i Medborgarskolans ideella 
föreningar vid årets slut var 739, motsvarande 
673 heltidsanställda.

2021

794
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NORD: Vi har under året fortsatt vårt fina samarbete i olika samiska 
sammanhang. Tillsammans med de samiska förvaltningskommunerna inom 
vårt område har vi genomfört digitala föreläsningsserier som har dragit stor 
publik från hela landet. Teman för de sex föreläsningarna under 2021 var 
samisk hälsa och samisk historia. En fysisk föreläsning om skogssamiskt 
område kunde genomföras under hösten tillsammans med Liksjuon 
Girjjievuarkká, Lycksele Bibliotek. I samarbetet med föreningen Álgguogåthie 
Umesamer i samverkan har både digitala och fysiska språkbad utomhus 
genomförts, som ett led i föreningens arbete med språkrevitalisering. 

HÄNT I REGIONERNA 2021

MÄLARDALEN: Under året som gått har fler seniorer kunnat fortbilda sig 
i digitala verktyg för att minska det digitala utanförskapet. Vi blev godkända 
av Svensk Miljöbas och kunde erhålla vår titel som ett miljöcertifierat 
studieförbund. Projektet Fritidsakademin fortsatte att anordna 
aktiviteter samt expanderades från en ort till tre orter i regionen. Retorik, 
affärsengelska och kreativt skrivande har anordnats inom ramen för arrtyp 
11. Att Växa startades i Uppsala med målgruppen utrikesfödda kvinnor i 
långtidsarbetslöshet för att möjliggöra att komma ut på arbetsmarknaden. 
Samarbetet med Påhlmans Handelsinstitut fortsatte och vi kunde erbjuda fler 
yrkesförberedande utbildningar inom regionen. 

MITT: Regionen fortsatte att erbjuda digital verksamhet inom folkbildning och 
musiklivesändningar, bland annat YouTube-serien, Vad händer efter studenten? 
och musikkvällen Från folkmusik till hårdrock. I Sundsvall sjösattes projektet 
Odling för alla i samarbete med bland andra det kommunala bostadsbolaget. 
Inom den öppna verksamheten arrangerade vi keramikkurser i Sundsvall 
och Örnsköldsvik samt skaparkonceptet Sip & Paint i Dalarna. I Östersund 
drev vi projektet MerKraft som arbetar för en bättre psykisk hälsa bland 
länets befolkning. I Gävle var vi fortsatt starka samarbetspartners till den 
lokala Pridefestivalen och i slutet av året producerades julshowen Christmas 
Spectacular.

VÄRMLAND-ÖREBRO: 2021 blev året då vi levererade folkbildning 
digitalt, på distans och utomhus. Vi vägrade ställa in och valde istället att 
ställa om. Vi genomförde kulturprogram på vård-boenden via YouTube och 
utomhus. Viljan att vara utomhus har ökat och vi har bistått med kunskap 
inom såväl sjöliv som djur och natur. Under året öppnade vi en hundhall, 
liksom startade vår första YH-utbildning. Vi genomförde också ett flertal 
kostnadsfria utbildningar på distans för personer som blivit permitterade 
eller riskerade att bli med anledning av corona. 
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ÖST: Under höstlovet 2021 arrangerade Medborgarskolan i Linköping 
en fiskeaktivitet för ungdomar 12–15 år. För att aktiviteten skulle vara 
tillgänglig för alla, var den helt kostnadsfri för ungdomarna. Detta var 
möjligt tack vare stöd från Linköpings kommun och genom samarbete 
med flera lokala företag. Mellan 40 och 60 ungdomar gavs möjlighet att 
komma till Medborgarskolan för en halvdags teori kring sportfiske, följt 
av en dag med båt på Roxen tillsammans med erfarna fiskeinstruktörer. 
Tack vare flera sponsorer fick ungdomarna förutom upplevelsen av att 
prova spinnfiske, även gåvor kopplade till ämnet.

SYD: I Syd sjösattes en stor omorganisation när två verksamhetschefer 
blev tre med ansvar för var sitt geografiskt område i Skåne. Syftet var 
att förstärka den lokala närvaron och utveckla mer verksamhet. Men 
också att få ett mer närvarande chefskap för personalen med spridning 
i regionen. För att möta de utökade kraven från staten gällande kvalitet 
och uppföljning för folkbildningsverksamheten beslutade styrelsen 
även att genomföra en kompetenskartläggning. Den resulterade i att 
vi under 2021 också var tvungna att genomföra en kompetensväxling 
vilket resulterade i att delar av personalstyrkan fick lämna oss och en 
nyrekrytering påbörjades. Detta för att möta framtidens nya behov.

VÄST: Även 2021 har pandemin fortsatt att påverka i synnerhet 
folkbildningsverksamheten negativt. Inriktningen har dock varit att 
i så hög grad som möjligt upprätthålla verksamheten, inte minst med 
hjälp av en fördjupad digital omställning. Regionen har trots detta 
redovisat ett mycket gott resultat, vilket främst beror på ett ökat antal 
deltagare inom uppdragsverksamheten som lyckats gå vidare ut i jobb och 
studier samt ett ökat antal barn och samordnade personalresurser inom 
förskoleverksamheten. 

STOCKHOLM: I Region Stockholm har demokrati och fredsfrågor fått ta 
stor plats under året. Under demokrativeckan i Danderyds kommun lyfte 
vi kvinnors lika värde och rösträtt tillsammans med vår samarbetspartner 
Föreningen för utvecklingsfrågor. I november bjöd ”En vecka för själen” 
på paneldebatter, föreläsningar och aktiviteter på temat psykisk ohälsa. 
Intresset för kurser inom konst och hantverk ökade markant – inte minst 
inom keramik – och vi såg en försiktig ökning bland de språkkurser som 
tappat deltagare under 2020. I samarbete med Blocket och Clas Ohlson 
genomfördes fyra digitala livesända föreläsningar under samlingsnamnet 
Hemkunskap för Millennials med inriktning på hållbarhet och återvinning.
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE  
Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del 
av vår verksamhet. Detta gäller allt vi gör: från 
vårt arbetssätt vid rekrytering av cirkelledare 
och introduktion av nyanställda till rutiner för 
riskanalys eller uppföljning av verksamheten. 
Detta arbete bedrivs både på nationell och på 
regional nivå. Medborgarskolan strävar alltid 
efter att våra verksamheter ska ha sådan 
kvalitet att deltagares, ledares, anslagsgivares 
och övriga intressenters krav och förväntningar 
uppfylls eller helst överträffas. Det finns ett 
antal styrande dokument som stödjer det dagliga 
kvalitetsarbetet. Systematiken för att identifiera 
och införa förbättringar omfattar bland annat 
deltagarutvärderingar, reklamationshantering, 
regional egenkontroll, internkontroll, 
ledarenkäter och medarbetarundersökningar. 
En central del i ett systematiskt kvalitetsarbete 
är att följa upp och analysera verksamheten, 
i syfte att främja lärandet i organisationen 
genom att sprida goda exempel och arbeta med 
ständiga förbättringar. Under 2021 har ett 
kvalitetsledningssystem inrättats på vårt nya 
intranät, vilket innebär en markant förbättrad 
struktur för vår dokumenthantering.

INTERNKONTROLL 
Folkbildningsrådet kräver att studieförbunden 
ska genomföra en internkontroll på minst fem 
procent av den egna folkbildningsverksamhe-
ten. Kontrollen sammanställs i en rapport som 
skickas till Folkbildningsrådet i november. Under 
2021 innefattade den ordinarie internkontrollen 

även en utökad särskild kontroll av all verksam-
het i Medborgarskolan.  
 
Medborgarskolan valde att under 2021 genomföra 
internkontrollen i fyra regioner och den utö-
kade särskilda kontrollen i övriga fyra regioner. 
Kontrollerad volym utgjorde 17 procent av Med-
borgarskolans statsbidragsberättigade folkbild-
ningsverksamhet år 2020, vilket motsvarar ett 
timvärde på ca 126 600. Internkontrollen basera-
des på en risk- och väsentlighetsanalys som lyfter 
fram volymökningar i timmar och unika deltaga-
re, timintensiva samarbeten samt arrangemang 
med tillgänglighetsbidrag. Fokus för kontrollen 
var den icke programförda verksamheten, så 
kallad ansluten verksamhet, och alla verksam-
hetsformer och arrangemangstyper omfattades. 
En sammanfattning av de observationer som görs 
i samband med internkontrollen sprids till hela 
organisationen för att bidra till ett lärande och 
systematiskt förbättringsarbete i hela Medbor-
garskolan. Som resultat av internkontrollen 
utarbetar regionerna åtgärdsplaner med tillhö-
rande utbildningsplan för berörd personal i varje 
region. Planerna följs upp av förbundskansliets 
kvalitetsfunktion.

KVALITET OCH KONTROLLKVALITET OCH KONTROLL
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Intäkter per region, tkr

Intäkter per källa, tkr

Nord, 30 241

Mitt, 22 657

Värmland-Örebro, 37 225

Väst, 190 170

Syd, 51 253

Öst, 60 887

Mälardalen, 26 614

Stockholmsregionen, 338 287

Skol- och yrkesutbildning, 381 616

Statsbidrag 151 128

Deltagarintäkter, 106 975

Projekt och uppdrag, 55 520

Övrigt, 10 071

Kommunbidrag, 25 617

Regionbidrag, 19 919

FBR-bidrag, 9 033

 

Regionernas resultat 2021 efter finansiella poster och skatt 
uppgick till 12 339 (9 291) tkr.
Det förbättrade resultatet förklaras främst av förbättrade intäkter 
med 47 483 tkr. Nettoomsättningen inklusive bidrag uppgick till 
740 030 (688 255) tkr. 
Totala intäkter uppgick till 757 335 (703 213) tkr.
Statsbidraget uppgick till 151 128 (151 811) tkr.
Statsbidraget för asylverksamheten uppgick till 9 030 (10 198) tkr.

Nettoomsättning

740 030 tkr

REGIONERNAS EKONOMI
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Studiecirklar: studietimmar 

77 procent av studie -
timmarna genomfördes 
i den anslutna folkbildnings- 
verksamheten. 23 procent  
genom fördes i den öppna 
verksamheten.  
Totalt genomfördes 
265 940 studietimmar. 

Studiecirklar: unika deltagare 

62 procent av de unika 
deltagarna i studie-
cirklar deltog i  kurser 
inom vår öppna 
verksamhet. 38 procent 
 deltog i studiecirklar 
inom den  anslutna 
 verksamheten.

Studiecirklar: kön
Kvinnor dominerar som deltagare i den öppna verksamheten. 
Bland deltagare som deltar i anslutna  studiecirkar är 
könsfördelningen jämnare, 52% kvinnor och 48% män.

Öppen verksamhet Ansluten verksamhet

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Studiecirklar: unika deltagare totalt  
åren 2013–2021

Den övervägande delen av deltagarna, 69 procent, 
tillhör åldersgruppen 25–64 år. Den äldre 
åldersgruppen utgör 19 procent och den yngre 
åldersgruppen utgör 11 procent.

13–24

25–64

> 65

Studiecirklar: ålderTotalt antal arrangemang 2021 
Totalt antal arrangemang var 21 907 stycken fördelade på 
studiecirklar 9 177, annan folkbildningsverksamhet 4 844 
och kulturprogram 7886.

Studiecirklar  
 
Kulturprogram

Annan   
folkbildningsverksamhet
 

FOLKBILDNING I SIFFROR

48% 68%

2018
2019

2020
2013

2014
2015

2016
2017
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2021

62% 77%
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Mest populära ämnen 

Öppen verksamhet 

1.  Ateljé och hantverk 

2. Språk 

3. Dans och teater

4. Djur, natur och miljö

5. Sjöliv

Ansluten verksamhet

1. Sång och musik 

2. Ateljé och hantverk

3. Dans och teater 

4. Djur, natur och miljö

5. Samhälle, historia

Studiecirklar: totalt antal 

Region Väst har flest 
studiecirklar, 3 761 till antalet. 
Stockholmsregionen näst flest 
studiecirklar med 1550 och 
med 1 295 kommer Värmland-
Örebro på  tredje plats.

Stockholmsregionen

Mälardalen

Öst

Syd

Väst

Värmland-Örebro

Mitt

Nord

2020 2021

Studiecirklar: unika deltagare per region

Region Väst har flest unika 
deltagare med 6 448 deltagare. 
Stockholmsregionen näst flest 
med 4 551 Region Värmland-
Örebro med 3 287 unika 
deltagare kommer på  tredje 
plats.

2020 2021

Stockholmsregionen

Mälardalen

Öst

Syd

Väst

Värmland-Örebro 

Mitt

Nord

Studiecirklar:  
antal studietimmar 

Totalt genomförda studietimmar 
inom Medborgarskolan 2021.

265 940

Totalt antal  
arrangemang*

*avser studiecirklar, 
annan folkbildning  
och kulturprogram

 21 907
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Studieförbundet Medborgarskolan är ett 
riksomfattande förbund bestående av nio ideella 
föreningar. Medborgarskolans syfte är att 
verka för en objektivt bedriven fri och frivillig 
folkbildningsverksamhet och därmed förenlig 
verksamhet. 
     Medborgarskolan ska främja humanistisk 
bildning och kultur, vilket innefattar 
medmänsklighet och omtanke samt förståelse för 
det svenska kulturarvet och för andra kulturer. 
Medborgarskolan är organiserad i två nivåer, 
riksorganisationen och åtta regioner som är 
egna juridiska personer. Riksorganisationen och 
regionerna utgör inte tillsammans en koncern 
varför riksorganisationen ej har skyldighet 
att upprätta koncernredovisning för hela 
organisationen.
                                                          

Riksorganisationen äger ett aktiebolag, 
Medborgarskolan Näringsliv AB. Någon 
verksamhet bedrevs ej under 2021, varför 
ingen koncernredovisning har upprättats som 
inkluderar det bolaget.

Medborgarskolans Riksorganisation
Riksorganisationen består av förbundsstyrelse 
och förbundskansli. Organisationen har 
sitt säte i Uppsala. Riksorganisationens 
funktion är ledning, tillsyn och samordning 
av Medborgarskolan. Riksorganisationen är 
mottagare av statsbidraget samt förvaltar 
varumärket Medborgarskolan med dess symboler. 
Tjänster som bäst hanteras gemensamt för 
organisationen utförs av riksorganisationen. 
Riksorganisationens huvudsakliga 
finansieringskälla är statsbidraget.

Flerårsjämförelse

2021 2020 2019 2018

Balansomslutning 57 645 648 59 898  851 45 028 665 55 720 032

Soliditet 67% 59% 67% 52%

Bidragsberoende 82% 79% 80% 78%

Nettoomsättning 7 904 665 9 254 460 8 946 483 9 777 626

Oms inkl bidrag 44 471 269 43 998 976 44 679 188 44 798 026

Resultat efter finansiella  
poster  3 353 530 5 118 069 3 104 131 1 754 487

Timvärde, hela Medborgarskolan 
  360 071 742 669 1 406 567 1 607 887

*Timvärde; studiecirkeltimmar + hälften av annan folkbildningsverksamhet + 9 x antalet kulturprogram.  
Hela branschen ser ett sort tapp främst p.g.a. pandemin.
Nyckeltalsdefinitioner 

Omsättning inkl bidrag         
Nettoomsättning och bidrag        

Soliditet          
Eget kapital i procent av balansomslutningen.        
 
Bidragsberoende
Statsbidrag, generellt kommunbidrag och eventuella regionbidrag i förhållande till omsättning inkl bidrag.
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Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Händelser under året 
Riksorganisationen hade för 2021 lagt en nollbud-
get. Årets resultat blev ett positivt utfall på 3 353 
tkr. Coronapandemin har, även detta år, medfört 
att viss planerad verksamhet inte genomförts 
vilket förklarar delar av det positiva utfallet. Pla-
nerade konferenser, resor och fysiska träffar har 
ställts in. Ytterligare har vi haft en del sjukskriv-
ningar som ej ersatts med vikarie, vilket även det 
minskat kostnaderna. 
    Digital Förbundsstämma genomfördes den 13 
juni.  
     Riksorganisationens Nationella kapitalfond 
har under året tilldelats 742 700 kr enligt beslut i 
föregående års stämma. Fondens ändamål är att 
att stödja utveckling av folkbildningsverksamhet 
samt kunna ge kortvarig likviditetsförstäkning 
till regionerna. Fondens behållning vid årets slut 
uppgick till 12 383 962 kr.  
     Skatteverket gjorde i början av 2017 en revision 
och beslutade att betrakta redovisningscentralen 
som skattepliktig näringsverksamhet avseende 
tillhandahållandet av löne- och redovisningstjäns-
ter till Medborgarskolans regioner. Detta medförde 
att man ansåg att tjänsterna skulle momsbeläg-
gas. Ärendet överklagades till förvaltningsrätten.  
Momskostnaden för 2016 reglerades direkt efter 
revision, även skattetillägget som först gavs an-
stånd med är reglerat under 2017.  
     Sedan 2018 följs Skatteverkets beslut, redovis-
ningscentralen har ändrat redovisningsprincip 
gällande momshanteringen. Regionerna fakture-
ras för redovisningscentralens totala kostnader 
inklusive moms. Förvaltningsrättens dom kom 
den 21 december 2020 och den innebar att för-
valtningsrätten fastställer Skatteverkets beslut. 
Medborgarskolan har i början av 2021 överklagat 
till kammarrätten och väntar än på beslut.  
    2021 har varit ett intensivt år vad avser Med-
borgarskolans internkontroll både gällande den 
ordinarie och den särskilt utökade kontrollen. Det 
omsorgsfulla arbete som gjordes under 2020 har 
resulterat i färre antal upptäckta felaktigheter.   
Resultatet av den utökade kontrollen som avsåg 
2020 redovisades till Folkbildningsrådet den 15 
januari 2021.  
 

                                                                                    
De utökade granskningarna har krävt stora insat-
ser av medarbetare såväl nationellt, som regionalt 
och de ekonomiska konsekvenserna kommer att 
bli kännbara flera år framöver. Medborgarskolan 
har på eget initiativ fortsatt sin interna utökade 
granskning, vilken senare skulle visa sig sam-
manfalla med ännu en särskild utökad kontroll 
initierad av Folkbildningsrådet. Förbundsstyrelsen 
tog under 2021 beslut om en förstärkning av kva-
litetsfunktionen bl.a. till följd av Folkbildningsrå-
dets ändrade årshjul för återrapportering.
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Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Förbundsstyrelse fram till stämman
Catharina Holmberg, förbundsordf. AU  
Cecilia Magnusson, vice förbundsordf. AU 
Cecilia Brinck, AU
Christina Edvertz 
Jan Göransson 
Lise-Lotte W Järvinen 
John Weinerhall 
Carina Philipson Caritz 
Theréz Randquist
Nils E Vesterberg 

Förbundsstyrelse efter stämman
Catharina Holmberg, förbundsordf. AU  
Cecilia Magnusson, vice förbundsordf. AU 
Cecilia Brinck, AU 
Jan Göransson 
John Weinerhall 
Lise-Lotte W Järvinen 
Carina Philipson Caritz 
Theréz Randquist
Nils E Vesterberg 
 
Förbundschefen har varit adjungerad i 
Förbundsstyrelsen.
Unionens representant för förbundskansliet 
har varit Fredrika Trogard.
Under året har det genomförts sju 
sammanträden i förbundsstyrelsen och elva 
sammanträden i arbetsutskottet.

Valberedning fram till stämman 
Hans Wallmark (sammankallande) 
Marie-Louise Hänel Sandström 
Dennis Wedin  
Annika Simonsson
Fritz Lennaárd

Valberedning efter stämman 
Hans Wallmark (sammankallande) 
Marie-Louise Hänel Sandström 
Dennis Wedin  
Annika Simonsson
Fritz Lennaárd

Personal 
En omorganisation genomfördes under året 
och trädde i kraft 1 september. Syftet var att 
förstärka de olika funktionerna på kansliet. 
Funktionen HR lades under Ekonomi. Tjänsten 
som redovisningschef avslutades i mars och 
enheten redovisningscentralen lades under 
förbundscontroller, med ansvar för Ekonomi och 
HR. Ny förbundscontroller anställdes i slutet 
av året som chef för funktionen Ekonomi och 
HR. Tidigare HR- och kommunikationschef har 
gått i pension och nu består HR-funktionen vid 
förbundskansliet av två HR-specialister som 
tillsattes juni och augusti. 
     Ny chef för marknad- och kommunikation har 
tilträtt. Två tjänster på funktionen marknad och 
kommunikation har delvis stått vakanta under 
året. 
Ny IT-chef tillsattes efter sommaren. Funktionen 
IT har haft delvis vakant tjänst under året. 
Funktionen IT har även utökts med ytterligare 
resurs, tjänsten tillsattes i maj. En tillfällig 
förstäkning till Kvalitetsfunktionen gjordes 
under året i syfte att göra en utbildningssatsning 
för  medarbetare och förtroendevalda. Utöver 
det utökades funktionen ytterligare med en 
verksamhetscontroller.

Nationellt anslutna medlemsorganisationer 
Moderata Samlingspartiet, Moderata 
Ungdomsförbundet, Fria Moderata 
Studieförbundet, Förbundet Aktiva Seniorer, 
Förbundet Aktiv Ungdom och Rojalistiska 
Föreningen.

Nationella samarbetsavtal 
Samarbetsavtal finns tecknade med American 
Field Service (AFS), Civilförsvarsförbundet, 
Demensförbundet, European Law Student  
Association (ELSA), Naturfilmarna och  
projektet Safari Sverige, Nattvandring.nu, Unga 
Aktiesparare. nxtME, Aktiesparare,  
Brandmännens riksförbund, Jägarnas  
riksförbund samt Suicide Zero.
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Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Eget kapital

Fonder/
ändamålsbestämt

Fritt eget 
kapital

Ändamålsstyrt 
kapital

Ej ändamålsstyrt
kapital

Utgående balans enligt balansräkningen den 
31 december 2021 12 383 962 22 937 659

Årets resultat – 3 353 530

Eget kapital den 31 december 2021 12 383 962 26 291 189

Specifikation av eget kapital 2021-12-31 2020-12-31

Ändamålsbestämda medel

Nationell kapitalfond 12 383 962 11 641 262

Ej ändamålsbestämda medel 22 937 659 18 562 290

Balanserade vinstmedel 3 353 530 5 118 069

Årets resultat 38 675 151 35 321 621

I den ideella föreningens kapital ingår en del fonder/ ändamålsbestämda medel. Avsättning och användande
av dessa medel regleras i statuter. Medborgarskolan ska enligt stadgar ha stämma varje år.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och förbundschefen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 26 291 189 kr, disponeras enligt nedan.

Avsättes till Nationella Kapitalfonden  
Balanseras i ny räkning

0
26 291 189

Summa 26 291 189
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Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 103 000 103 000

Bidrag 1 36 566 604 34 744 516

Nettoomsättning 2 7 904 665 9 254 460

Övriga intäkter 3 200 883 292 402

Summa verksamhetsintäkter 44 775 152 44 394 378

Verksamhetskostnader

Övriga kostnader 4 -19 309 469 -19 679 461

Personalkostnader 5 -22 134 100 -19 297 480

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

6 -28 715 -308 811

Summa verksamhetskostnader -41 472 284 -39 285 752

Verksamhetsresultat 3 302 868 5 108 626

Ränteintäkter och liknande resultatposter 52 416 10 005

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 754 -562

Resultat efter finansiella poster 3 353 530 5 118 069

Årets resultat 3 353 530 5 118 069
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Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande – –

– –

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 – 28 717

– 28 717

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 100 000 100 000

Bostadsrätt 9 1 1

100 001 100 001

Summa anläggningstillgångar 100 001 128 718

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 62 966 63 436

62 966 63 436

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8 898 161 9 850 104

Övriga fordringar 10 1 857 474 6 477 874

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1 861 416 2 794 981

12 617 051 19 122 959

Kortfristiga placeringar 10 967 255 10 967 255

Kassa och bank 33  898 375 29 616 483

Summa omsättningstillgångar 57 545 647 59 770 133

SUMMA TILLGÅNGAR 57 645 648 59 898 851

Balansräkning
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel / Reserver & fonder 12 383  962 11 641 262

Balanserad vinst eller förlust 22 937 659 18 562 290

Årets resultat 3 353 530 5 118 069

38 675 151 35 321 621

Avsättningar

Övriga avsättningar 12 1 366 073 1 559 917

1 366 073 1 559 917 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 869 380 1 820 888

Övriga skulder 13 14 033 165 18 861 812

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 701 879 2 334 613

17 604 424 23 017 313

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 645 648 59 898 851

Balansräkning 

               

MEDBORGARSKOLANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE



21 

MEDBORGARSKOLANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2020

21 

Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Kassaflödesanalys

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3 353 530 5 118 069

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 717 308 811

3 382 247 5 426 880

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 3 382 247 5 426 880

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 470 940

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 6 451 687 -5 577 982

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -5 552 511 9 752 118

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 281 893 9 601 956

Årets kassaflöde 4 281 893 9 601 956

Likvida medel vid årets början 29 616 483 20 014 527 

Likvida medel vid årets slut 33 898 376 29 616 483

2021-01-01–2021-12-31 2020-01–01-2020-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 28 717 308 811

Av-och nedskrivning av tillgång 28 717 308 811
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Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Noter Belopp i kr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet  
med årsredovisningslagen och bokförings- 
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tillgångar, avsättningar och skulder har  
värderats till anskaffningsvärden om inget  
annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens  
beräknade nyttjandeperiod eftersom det  
återspeglar den förväntade förbrukningen  
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.  
Avskrivningen redovisas som kostnad  
i resultaträkningen.

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när 
företaget har en legal eller informell förpliktelse 
till följd av en inträffad händelse och det är  
sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig  
uppskattning av beloppet kan göras.

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som fören-
ingen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas 
till verkliga värdet av det som erhållits eller kom-
mer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar den del som avser  
medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och 
intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att 
erhålla bidraget uppfyllts.

Nettoomsättning 
Föreningens nettoomsättning avser intäkter från 
vidarefakturerade kostnader.
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Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Not 1                         BIDRAG

2021-12-31 2020-12-31

Statsbidrag 153 579 500 154 425 200

Justerat ordinarie bidrag Stadsbidrag -2 451 900 -2 124 500

Stadsbidrag, medel för asyl och övriga uppdrag 9 174 900 10 832 110

Övriga Statsbidrag 100 000 100 000

            160 402 500 163 232 810

Förmedlade bidrag till Medborgarskolans regioner -114 804 996 -117 800 184

Förmedlade medel för asyl och övriga uppdrag -9 030 900 -10 688 110

Summa bidrag          36 566 604 34 744 516

Not 2                        NETTOOMSÄTTNING

2021-12-31 2020-12-31

RC intäkt fr regioner och bolag 6 511 998 7 293 383

Vidarefakturerade kostnader som ex e-brevsutskick 1 391 929 1 959 923

Övrigt 737 1 154

7 904 665 9 254 460

Not 3                        ÖVRIGA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Lönebidrag 194 470 235 178

Övrigt 6 413 57 224

200 883 292 402
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Not 4                           ÖVRIGA KOSTNADER

2021-12-31 2020-12-31

Ledning 3 197 919 3 531 317

Central drift IT 4 083 723 4 609 711

Beslutsstöd 1094 820 1 502 324

E-brev (vidarefaktureras regionerna) 174 011 350 521

Cirkelledarutbildning 359 130 428 753

Övriga kostnader inom IT 
såsom licenser, hyra, programvara 2 274 546 2 221 518

7 986 230 9 112 827

Varumärke 1 843 464 1 539 714

Webbutveckling 1  149 156 779 164

Övriga kostnader inom marknad 1 652 375 1 183 122

4 644 995 3 502 000

Övriga kostnader Ekonomi och HR 

Kvalitet

227 487 
 

273 675

317 252  
 

98 312

Administration
 
Redovisningscentralen

1  132 995
 

1 602 649

814 385
 

2 189 172

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Revision av räkenskaper och förvaltning 
Övriga uppdrag 

62 510
181 009

243 519

 
76 666
37 530

114 196

Summa -19 309 469 -19 679 461
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2021-12-31 2020-12-31

Styrelse och 
förbundschef

Övriga
anställda

Styrelse och 
förbundschef

Övriga
anställda

Löner och andra ersättningar 1 503 911 12 953 063 1 484 416 11 892 578

Not 5                          ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE 

2021-12-31 2020-12-31

Medelantalet anställda 25 25

varav män 15% varav män 17%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2021-12-31 2020-12-31

Löner och ersättningar 14 456 974 13 376 994

Sociala kostnader 6 605 055 5 394 978

(varav pensionskostnad) 1) (1 670 198) (1 432 766)

1) Av företagets pensionskostnader avser 249 398 kr (f.å. 292 289 kr) företagets förbundschef
Företagets utestående pensionsförpliktelser uppgår till 0 kr

I gruppen övriga anställda avser 50 410 kr (143 055 kr) arvode till Cirkelledarutbildare, redovisas ej i
medelantalet antal anställda men ingår i ersättningen nedan. Övriga personalkostnader utöver nedan specificerat
såsom exempelvis utbildning, läkarvård, övriga personalkostnader uppgår till 1 072 071 kr (525 507 kr)

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter/förbundschef och övriga anställda

Not 6                          AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

Inventarier, verktyg och installationer -28 715 -308 911

-28 715 -308 911
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Not 7                                   INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 699 591 1 699 591

Nyanskaffningar – –

Vid årets slut 1 699 591 1 699 591

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 670 873 -1 362 062

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -28 718 -308 811

Vid årets slut -1 699 591 -1 670 873

Redovisat värde vid årets slut – 28 717

Not 8                                  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 100 000 100 000

Vid årets slut 100 000 100 000

Redovisat värde vid periodens slut 100 000 100 000

2021-12-31 2020-12-31

Dotterföretag / Org nr / Säte
Antal
andelar

Andel
(% )

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Medborgarskolan Näringsliv AB, Uppsala
Organisationsnummer: 556077-3359 1 000 100 100 000 100 000

100 000 100 000

               

MEDBORGARSKOLANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE



27 

MEDBORGARSKOLANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2020

27 

Studieförbundet Medborgarskolan
817600-7089

Not 9                                  BOSTADSRÄTT

2021-12-31 2020-12-31

Bostadsrätter Luthags-City 1 1 

(nedskrivna till noll)

1 1

Not 11                                FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 154 567 146 604

Förutbetalda leasingavgifter 1  065 444 1 255 952

Förutbetalda försäkringspremier 314 988 398 269

Övriga förutbetalda kostnader 326 417 994 156

1 861 416 2 794 981

Not 10                                      ÖVRIGA FODRINGAR

2021-12-31 2020-12-31

Fodran, skatt 92 628 142 756

Fodran, personal 36 045 19 518

Fordran FBR - Statsbidrag 2021 228 800 -

Fordran regionerna 1 500 000 4 191 100

Fordran regionerna - Reglering ordinarie Statsbidrag från 2019 - 2 124 500

1 857 474 6 477 874

Not 12                                ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2021-12-31 2020-12-31

Beslut från SKV efter skatterevision, antånd med skattetillägg.

Regleras 2021. 2 673 196 517

Beräknad momskostnad räkenskapsåret 2017 1 363 400 1 363 400

1 366 073 1 559 917
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Not 14                                      UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Personalrelaterade kostnader varav semester & kompskuld
inkl social avgift 1 500 560 1 702 233

Övriga poster 201 319 632 380

1 701 879 2 334 613

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 13                                  ÖVRIGA SKULDER

2021-12-31 2020-12-31

Personalrelaterat, skatt/sociala avgifter 884 084 832 444

Slutavräkning ordinarie Statsbidrag till regionerna 180 696 –

Folkbildningsrådet, återtag ordinarie Statsbidrag – 4 191 100

Folkbildningsrådet, återtag ordinarie Statsbidrag 2019 – 2 124 500

Folkbildningsrådet, återtag övrigt Statsbidrag  
(Asyl och Övriga uppdrag) 7 564 900 5 226 240

Regionerna, ej reglerade medel.  
övrigt Statsbidrag (Asyl och Övriga uppdrag) 3 801 771 4 653 111

Övriga skulder, moms 1 601 714 1 834 417

14 033 165 18 861 812
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Uppsala, Mars 2022

Elektroniska bekräftelser
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Förbundsstyrelse 2020–2021

Catharina Holmberg 
Förbundsordförande, Stockholm 
cath.holmberg@gmail.com
catharina.holmberg@medborgarskolan.se

Cecilia Magnusson
Vice förbundsordförande, Göteborg
cecilia.magnusson62@gmail.com

Cecilia Brinck
Stockholm 
cecilia.brinck@stockholm.se

Jan Göransson
Ängelholm
janpilkia@gmail.com

John Weinerhall
Linköping
john.weinerhall@moderaterna.se

Lise-Lotte Wallberg Järvinen 
Linköping 
lise-lotte.wallberg-jarvinen@linkoping.se

Nils E Vesterberg
Skellefteå 
nils.vesterberg@gmail.com

Carina Philipson Caritz
Trelleborg 
carina.philipson@aktivungdom.se

Theréz Randquist
Stockholm
tx4paws@gmail.com

Fredrika Trogard
Facklig representant Unionen
fredrika.trogard@medborgarskolan.se

Våra regioner

Region Nord omfattar både Västerbottens 
och Norrbottens län. Regionen har 13 lokalkontor 
och närmare ett 30-tal medarbetare och över 1 
000 kursledare/kulturarbetare i verksamheten.

Region Mitt omfattar Dalarnas, Gävleborgs, 
Jämtlands och Västernorrlands län. Regionen har 
sex lokalkontor, fem musikhus, ett 20-tal 
anställda och cirka 400 kurs- och cirkelledare.

Region Värmland-Örebro  omfattar 
Värmlands och Örebro län med kontor i Karlstad 
och Örebro. I regionen finns åtta musikhus,  
en förskola, ett 40-tal anställda och ca 550 
kurs- och cirkelledare.

Region Mälardalen omfattar Uppsala, 
Södermanlands- och Västmanlands län. 
Regionen har sex lokalkontor och tre musikhus, 
ett 20-tal anställda samt nära 300 kursledare.

Stockholmsregionen omfattar Stockholms 
län och Gotland. Regionen har sju lokalkontor. 
Regionen driver också Kulturama, Påhlmans 
Handelsinstitut/Påhlmans Gymnasium och 
Stockholms Tillskärarakademi. Regionen har  
ca 300 anställda och ca 900 kurs-  
och cirkelledare.

Region Väst omfattar hela Västra Götaland 
och Halland. Regionen har 16 lokalkontor, en 
grundskola, sex förskolor, 16 musikhus, ca 200 
anställda samt ca 1 000 kurs- och cirkelledare.

Region Öst omfattar Blekinge, Jönköpings, 
Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. 
Regionen har nio lokalkontor och en förskola 
samt fyra dagliga verksamheter för vuxna med 
funktionsnedsättning. Regionen har ca 85 
anställda samt ca 680 kurs- och cirkelledare.

Region Syd omfattar Skåne län och har sju 
lokalkontor, tre dans- och yogalokaler.  
Regionen har ett 40-tal anställda samt nära 900 
kurs- och cirkelledare.

VILL DU VETA MER? BESÖK OSS PÅ WWW.MEDBORGARSKOLAN.SE


