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Påhlmans 
Handelsinstitut fyllde  
140 år under 2021!

Det firades bl. a. med 
att vi bjöd på fyra 
gratis-föreläsningar 
med inbjudna  
gästföreläsare från 
branschens olika  
segment.  
 
Vi instiftade också  
ett årligt stipendium 
och med start 2021 
kommer vi varje år att 
utse “Årets Påhlmanit” 
– en studerande som 
under studietiden hos 
oss utmärkt sig lite 
extra.



Årsredovisning 2021 Medborgarskolan Stockholmsregionen 3

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. 
Och Medborgarskolan är redan i vanliga fall 
lyckligtvis fullt av kreatörer som tänker utanför 
boxen så det har varit mycket som gjorts lite 
annorlunda än vanligt det senaste året. Mycket 
längtar vi tillbaka till, men en del nyordningar 
kan nog få stanna. 

Året har ju präglats av den globala pandemin, snabba 
förändringar, krishantering och oro, begräsningar 
i kontakt och möten samt en stor påverkan på alla 
verksamheter och allas vår vardag. Vi inom Medbor-
garskolan Stockholmsregionen har, utöver hantering 
av covid-19, även behövt evakuera stora delar av 
Kulturama grundskola Hammarby Sjöstad våren ’21 
på grund av tunnelbanebygget till Nacka. För vår 
folkbildningsverksamhet blev våren ett startskott på 
den nya organisation som sedan följdes av ytterligare 
en förändring, när arbetsträningsverksamheten 
avvecklades till sommaren 2021. Från våra gymnasie-
skolor släppte vi för första gången en studentkull som 
gått mer än halva sin utbildning på distans. 
 
Det förbättrade smittläget under hösten gjorde att 
flera av de planerade produktionerna inom våra 
estetiska utbildningar kunde genomföras, både inom 
grundskola och gymnasium och inom konst- och 
kulturutbildningar, med publik. Fantastiskt energi-
givande även om föreställningarna fick genomföras 
med begränsat antal besökare, vaccinpass och flera 
andra smittskyddsåtgärder.
 
Vuxenutbildningarna har under året sett nya möjlig-
heter öppnas upp i spåren av pandemin och utvecklat 
nya former för kvalitativ utbildning. Mycket utveckling 
har skett och fantastiskt nog, även tillväxt. Kulturama 
Konst- och kulturutbildningar har startat en dans-
utbildning i Visby och Påhlmans Handelsinstitut har 
startat upp yrkeshögskoleutbildningar på fyra nya 
orter i Sverige, vid sidan av Stockholm.

 
Som studieförbund har vi under året haft stort fokus 
på att stödja och genomföra verksamhet som bidrar 
till att stärka och utveckla demokratin. Att vara en del 
av, att under 2021, fira att Sverige har haft 100 år med 
allmän och lika rösträtt är en självklarhet och otroligt 
viktigt. Parallellt med detta har det systematiska 
kvalitetsarbetet fortskridit för att kvalitetssäkra all 
verksamhet. Formerna för vår folkbildningsverksam-
het utvecklas vidare, till exempel genom att genomföra 
mycket verksamhet i digitalt format, allt i syfte att 
skapa givande och kreativa digitala sammanhang och 
möten när det inte går att ses fysiskt.
 
Nu ser vi med hopp fram emot 2022! Vi tar med oss 
alla erfarenheter och prövningar men också allt 
nytänk och entusiasm när vi formar vår nya vardag. 
 
Med vänliga hälsningar 
Johanna Sjö, ordförande och Viktoria Wallin, VD

Några ord från ordförande och vd  

Att vi under 2021 
deltog i firandet av att 

vi haft 100 år med 
allmän och lika rösträtt, 

är en självklarhet och 
otroligt viktigt.

Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad fyllde 20 år under 2021 vilket elever och personal 
firade med en efterlängtad jubileumsföreställning inför publik i Filadelfiakyrkan i december!
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Medborgarskolan delar in verksamheten i fem 
olika verksamhetstyper:

ÖPPEN VERKSAMHET 
Här ingår kurser, föreläsningar med mera, som riktar 
sig till den betalande allmänheten. Även kallad 
programförd verksamhet.

Verksamheten bedrivs under varumärkena:
• Medborgarskolan
• Kulturama 
• Stockholms Tillskärarakademi

ANSLUTEN VERKSAMHET
Här ingår verksamhet i form av studiecirklar 
tillsammans och i samverkan med olika föreningar 
och grupper, där deltagarna oftast inte betalar för 
medverkan.  

Verksamheten bedrivs under varumärkena:
• Medborgarskolan
• Kulturama 
 
 

Medborgarskolans 
verksamhetsområden 
under 2021

UPPDRAGSUTBILDNING 
Här ingår utbildningar som utförs på uppdrag av 
företag, institutioner och parter inom arbetsmarknads-
området. 

Verksamheten bedrivs under varumärkena:
• Påhlmans Handelsinstitut
• Medborgarskolan

FÖRSKOLA/SKOLA
Här ingår grundskolor och gymnasieskolor inom:

• Kulturama Grundskola Danvikstull
• Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad
• Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad
• Kulturama Grundskola Sundbyberg

Inom Medborgarskolan Stockholmsregionens helägda 
dotterbolag Medborgarskolans Friskolor i Stockholm 
AB bedrivs gymnasieskolan: 

• Kulturama Gymnasium Natur 
 
YRKESUTBILDNING

Här ingår utbildningar som inte utgör öppen, ansluten 
eller uppdragsutbildning, och som främst syftar till att 
höja kompetensen och eventuellt leda till ett yrke.  

Verksamheten bedrivs under varumärkena:
• Kulturama
• Påhlmans Handelsinstitut
• Stockholms Tillskärarakademi
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Folkbildningen 
 
Verksamhetstyper Öppen verksamhet,   
   ansluten verksamhet   
   och uppdrag 
Omsättning 2021  ca 53 mkr inkl. uppdrag 
Geografi   Stockholms län och Gotland 
Antal anställda  ca 30 kursutvecklare och  
   administratörer
Antal ledare   ca 900 cirkelledare 
Antal deltagare  ca 35 000 st 

 
För vår folkbildningsverksamhet har covid-19 
inneburit att vi befunnit oss i en pandemi även detta 
år och det har påverkat alla delar av vår verksamhet. 
Majoriteten av medarbetarna har arbetat på distans 
och vi har under året sett hur vår digitala folkbild-
ningsverksamhet vuxit. Samtidigt har vi kämpat med 
att fortsätta genomföra fysisk verksamhet, med färre 
deltagare och andra smittskyddsåtgärder. Detta har 
uppskattats mycket av både deltagare och kursledare. 
Att vi fortsatt bedriva folkbildningsverksamhet under 
hela året har lyfts upp som en positiv insats i att 
motverka ensamhet och psykisk ohälsa.

I januari 2021 implementerade vi vår nya folkbildnings- 
organisation och i samband med sommaren fattades 

beslut om att avveckla vår uppdragsverksamhet mot 
Arbetsförmedlingen. I slutet av året fick vi en chefs-
förändring inom vår anslutna verksamhet.

Under året har det fortsatt varit stort fokus på kvali-
tetsuppföljning av verksamheten och vi har också varit 
del av en större studie som genomfördes av Stockholms 
stad. Parallellt med vårt systematiska kvalitetsarbete 
har vi prioriterat verksamhetsutveckling och våra 
medarbetare har varit kreativa i att hitta nya former 
för att bedriva folkbildningsverksamhet under de 
speciella omständigheter som pandemin inneburit.

 

Öppen verksamhet 
 
Medborgarskolans kurser 
Trots pågående pandemi har vi kunnat genomföra  
ett stort antal kurser på plats i våra lokaler på  
Medborgarskolan och i Kulturamahuset. En förut-
sättning för att kunna genomföra kurser var att 
minska deltagarantalet anpassat till de kurslokaler vi 
använder för att deltagare skulle kunna hålla ett  
säkert avstånd till varandra. Vi har utöver det anpassat 
start- och sluttider för att undvika trängsel, ökat venti-
lationen i klassrummen samt haft rikligt med handsprit 
utplacerat på strategiska platser i våra lokaler.

Medborgarskolan Stockholmsregionen  
verksamhet under 2021 inom 
folkbildningen och våra skolor

FOLKBILDNING
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Parallellt med detta har vi fortsatt med digitala kurser 
i realtid, främst via plattformen Teams, vilket varit 
ett viktigt komplement till de deltagare som inte velat 
eller kunnat delta på kurs i våra lokaler.  

Under 2021 genomfördes närmare 1000 kurser och 
föreläsningar inom Medborgarskolan, med totalt 6518 
deltagare.  Intresset för kurser inom konst och hant-
verk ökade markant under 2021 – inte minst inom 
keramik – men vi kunde också se en försiktig ökning 
bland de språkkurser som tappat deltagare under 
2020.

Medborgarskolans Diplomutbildningar 
Under året genomförde vi 43 st diplomutbildningar, 
däribland 15 utbildningar med inriktning trädgård/
florist och 15 utbildningar med inriktning mat.

Medborgarskolans Föreläsningar 
Med anledning av den pågående pandemin valde vi 
att inte genomföra några större föreläsningar under 
2021. Vi genomförde totalt 22 föreläsningar varav de 
flesta var inom området språk och ett flertal av dem 
genomfördes via digitala plattformar som Teams och 
Zoom. 

Under 2021 genomfördes 4 digitala livesända föreläs-
ningar i samarbete med Blocket och Clas Ohlson under 
samlingsnamnet “Hemkunskap för Millennials” med 
inriktning på hållbarhet och återvinning.

Kulturamas kurser
Trots den alltjämt pågående pandemin så ökade 
antalet kurser på Kulturama även under 2021. Det har 
varit ett fortsatt ökat intresse för våra musikkurser. 
Av de 1198 kurser som genomfördes under året så stod 
musikkurserna för 773 av dem. Under 2021 har vi 
också haft en speciell satsning på kurser inom teater 
riktat mot barn och unga vilket fallit mycket väl ut. 

Stockholms Tillskärarakademis kurser och deltidsut-
bildningar  
Efterfrågan på våra deltidsutbildningar och kurser– 
framför allt på grundnivå – har varit hög och konstant 
under hela pandemin. Suget efter att komma hemifrån 
under dessa kämpiga år av hemarbete och social 
distansering och dessutom få möjlighet att lära sig 
något nytt har varit tydligt. Många har fått tid över till 
att tänka vad som är viktigt inför framtiden, både för 
den personliga utvecklingen och för en hållbar livsstil 
och har tagit tag i sina intressen och sin lust att lära. 
 
Eftersom våra kurser inom sömnad, mönsterkonstruk-
tion och design är så praktiska i sin natur så valde 
vi – efter att ha utfört en riskanalys och i samråd 
med såväl med deltagare som lärare – att genomföra 
kurserna på plats i våra ändamålsenliga lokaler på 
Hagagatan. Att få vardagen lite mer kreativ och rolig 
har varit mycket uppskattat. 

Påhlmans Handelsinstitut  
Intresset för distansutbildning har successivt ökat år 
för år men under 2021 såg vi ett tapp. Analysen är att 
pandemin gjort att många konkurrenter utvecklat fler 
distansutbildningar och nya aktörer har tillkommit så 
konkurrensen på onlineutbildning har blivit större. Till 
detta har också ett av våra viktigaste ”försäljningsben” 
tappat – Omställningsorganisationerna. De har under 
året köpt allt mindre då fler kommit ut i arbete och 
behovet av utbildning för personer i omställning har 
minskat.   
 
Trycket på bokningar fortsatte i linje med 2020 under 
starten av året för att runt månadsskiftet april/maj börja 
gå ned rejält. Minskad försäljning har skett över hela 
linjen men med störst tapp på kurser och utbildningar 
inom lön.  
 
Under året utvecklade vi utbudet och lanserade bl. a. 
certifieringsutbildningar Redovisningskonsult och Dub-
belcertifierad Ekonomiassistent och Löneadministratör 
samt nylanserade Juridisk översiktskurs/JÖKEN.

Ansluten verksamhet 
Under det gångna året övervägde de digitala arrang-
emangen även om kunde vi börja se en viss återgång  
till fysiska träffar.

Demokrati och fredsfrågor har fått ta stor plats i verksam-
heten under året genom studiecirklar, föreläsningar och 
workshops. Vi har inlett samarbeten med nya samver-

FOLKBILDNING
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kanspartners: Peace Work, Club Colombia, Operation 
1325 och Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF). Vi 
har också lyft jämlikhet och demokrati inom befintliga 
samarbeten, som t ex Unga Aktiesparare med fokus 
på att öka intresset och kunskapen kring kvinnors 
sparande. Slutligen ville vi givetvis – utifrån Med-
borgarskolans demokratiska värderingar – bidra till 
verksamhet för att fira och hylla 100 år av allmän och 
lika rösträtt i Sverige. Vi deltog bland annat på demo-
krativeckan i Danderyds kommun tillsammans med 
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) för att lyfta 
kvinnors lika värde och rösträtt. 

Det ökade intresset av att diskutera jämlikhet, fred 
och demokrati bidrog till att vi tillsammans med 
FUF startade en podd dit gäster bjuds in och där 
fördjupande diskussioner i olika ämnen får ta plats. 
Inom musiken har vi fortsatt att verka för jämlikhet 
vilket under året resulterade i den nya temaveckan 
”Amplifed Equally” med fokus på målgrupper inom 
HBTQ. Här genomfördes workshops, föreläsningar och 
liveframträdanden. 

Under hösten lättade restriktionerna under en period 
och vi kunde äntligen komma i gång igen med verk-
samhet på seniorboenden, vilket var väldigt upp-
skattat och efterlängtat. Inom LSS startade vi en ny 
verksamhet för personer med funktionsvariationer i  
Klara Kyrka, med stöd från Stockholm Stad. 

Ett av våra primära uppdrag som studieförbund är  
att bidra till samhällsnytta. Genom ett nytt och inspi-
rerande samarbete med Coompanion Roslagen kunde 
vi erbjuda utbildning för personer som förlorat arbetet 
på grund av pandemin – i syfte att stärka deras kom-
petens och hjälpa dem på vägen tillbaka in i arbete.  
 
Under året har den psykiska ohälsan fortsatt att öka i 
Sverige och många tar hjälp av någon av alla de fören-
ingar som valt att samarbeta med Medborgarskolan, 
däribland Suicide Zero, Föreningen Tilia och NxtMe. 
Tillsammans med några av våra samarbetspartners 
genomförde vi ”En vecka för själen” i november. Vi fick 
möjlighet att bjuda in gäster till paneldebatter och 

FOLKBILDNING

föreläsningar för att prata om det som många upple-
ver som svårt. Vi erbjöd också olika aktiviteter, såsom  
Vedic Art och Yoga. Våra deltagare tog del av tema-
veckan både fysiskt och digitalt. 

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och 
nationella samarbetspartners har vi arbetet med att 
utveckla nya koncept och verksamhet inför komman-
de år. En viktig del av vår verksamhet är de mindre 
grupper av människor som startar en studiecirkel för 
att fortbilda sig i något ämne som intresserar dem.  
Bland dem valde många att fortsatt komma till Med-
borgarskolans egna lokaler, även om en del ställde  
om till digital verksamhet. 

Under året fortsatte vi också att träffas gemensamt 
med andra studieförbund i befintliga forum och i 
Stockholm Läns Bildningsförbunds etikgrupp. 

Projekt och uppdrag
Med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare så 
fortsatte vi under året att erbjuda arbetsträning 
och förstärkt arbetsträning. I våra lokaler på 
Hagagatan hade vi ca 30 deltagare varje månad, 
men den stora förändringsprocess som Arbetsför-
medlingen genomgick under 2020 ledde till att vi 
tvingades lägga ned verksamheten i våra lokaler i 
Hjulsta. Detta tillsammans med den information 
vi fick om kommande förändringar, gjorde att vi 
fattade beslut om att avveckla verksamheten inför 
sommaren 2021.

Under pandemin jobbade vi med att dela upp 
deltagarna inom våra verksamheter i små grupper 
och förskjuta arbetstiderna. Eftersom flera av våra 
stora projekt under året handlade om digitala 
tjänster så kunde vi utveckla metoder för att nå ut 
till deltagarna på distans under pandemin.  
 
Som ett led i avecklingen så har vi under hösten 
avslutat flera av de större projekt som vi bedrev 
med finansiering av Post- och telestyrelsen samt 
Allmänna arvsfonden.
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Kulturama Grundskola    
Danvikstull & Hammarby Sjöstad

Verksamhetstyper  Grundskola 
Omsättning 2021  ca 73 mkr 
Antal anställda  ca 61 årsarbetare 
Antal elever  ca 702 st

Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad slog upp 
portarna hösten 2001 och 2021 firade vi därmed 20 års-
jubileum som grundskola. Hösten 2013 expanderade 
skolan till två skolenheter – Lilla Kulturama Danvikstull 
och Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad – med 
totalt 24 klasser uppdelade på åk 4–9. Från hösten 2021 
startade skolan även profilinriktningen Bild & Form 
som kommer att vara fullt utbyggd läsåret 26/27. Skolan 
erbjuder från ht 2021 tre profilinriktningar: Musik och 
Sång, Musikal (sång, dans, teater) och Bild & Form. 

I skolorna råder en mycket god stämning och våra olika 
profiler förenar både elever och lärare i skolvardagen. 
Vår pedagogiska personal har en hög kompetens i såväl 
grundskolans obligatoriska ämnen som i våra profil-
ämnen. Skolorna har en gemensam hög andel legitime-
rade lärare om 96%. 
 
Läsåret 2021 har på många sätt varit annorlunda och 
krävande för både elever och personal. Under större  
delar av vt ’21 var skolan i Hammarby Sjöstad evakuerad 
till närliggande lokaler på grund av tunnelbanebygget i 
Hammarby Sjöstad. Samtidigt krävdes anpassningar av 
verksamheten utifrån rådande pandemi (Covid-19).  
Detta har ställt stora krav på nya lösningar gällande  
både undervisning och skolans produktioner. 
     Huvudmannens ITk-satsning från gällande Ipads till 
samtliga elever och plattformen Microsoft Teams har 
möjliggjort att vi kunnat erbjuda eleverna fullgod 

undervisning vid distansundervisning under rådande 
pandemin. 

Söktrycket till skolan är fortsatt stort men under 2021 såg 
vi en minskning till åk 4. Vi tror att pandemin kan vara 
en bidragande orsak. Våra skolresultat är fortsatt mycket 
goda och våra elever når höga studieresultat; meritvärdet 
vt ’21 för åk 9 var 270 poäng. 

En fortsatt utveckling kring särskilt stöd, elevfrånvaro 
och ärendegången har pågått under året. Som ett led i 
detta arbetar vi med studio, läxhjälp, tvålärarskap  och 
kärnämnestöd – insatser som vi ser ger goda resultat. 
Arbetslagshälsomöten, som infördes läsåret 19/20, har 
bidragit till att vi snabbare fångar upp elever med hög 
frånvaro och elever med stödbehov.
             
Den rådande pandemin, som pågått under större delen av 
året, har ställt stora krav på verksamheten på grund av 
olika restriktioner. Bl.a. ersattes vårens produktioner av 
filmer som skickades ut till elever och vårdnadshavare. 
Öppet hus ersattes med ett digitalt öppet hus samt 
med en film från verksamheten. Lyckligtvis kunde vi 
genomföra vår så efterlängtade Jubileumsjulshow för 
grundskolan 20 år. En fantastisk, bejublad föreställning 
där skolans elever äntligen fick möjlighet att visa upp 
sina fantastiska nummer och förmågor inför publik i 
Filadelfiakyrkan. I övrigt kan vi konstatera att även 2021 
varit ett mycket speciellt år.

SKOLA
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Kulturama Grundskola Sundbyberg

Verksamhetstyper  Grundskola 
Omsättning 2021  ca 48,7 mkr 
Antal anställda  ca 54 årsarbetare 
Antal elever   ca 480 st 

Kulturama Grundskola Sundbyberg är en skola där 
kreativitet och utveckling står i centrum. Detta bott-
nar sig i att samtlig personal bidrar med hög kompe-
tens och delar ansvaret för att idéer och planer skapas, 
förverkligas, utvärderas samt förstärks för att vidare-
utveckla verksamheten och dess akademiska grund. 
Det finns en stark vilja att delta, vilket är ett viktigt 
kapital att förvalta. 

Den pedagogiska personalen har en gedigen kompetens  
i såväl grundskolans obligatoriska ämnen (98% legi-
timerade lärare) liksom i de profilämnen vi erbjuder 
utanför obligatoriet. Vi kan även se att vi fortsatt når 
höga studieresultat genom ett genomsnittligt merit-
värde på över 270 poäng för andra året i rad. 

Under 2022 påbörjar vi ett nytt omställningsarbete 
när det gäller antal elever/inriktning. Ett arbete som 
kommer att fortgå för att vara helt implementerat 
hösten 2026. Skolan har totalt 18 klasser och tre  
paralleller åk 4–9. Vi erbjuder profilinriktningarna 
Bild och Form, Musik och Sång samt Musikal. 
  
Läsåret 2021 har på många sätt varit ett annorlunda 
år där vi har varit tvungna att anpassa hela verk-
samheten utifrån den rådande pandemin (Covid-19). 
Detta har lett till att vi har hittat nya innovativa 
lösningar både när det gäller vår ordinarie undervis-
ning och även skolans återkommande produktioner. 
Vi har påbörjat en process med nya samarbeten kring 
bedömningar och hur vi kan minska antalet uppgifter 
eleverna behöver göra och ändå visa sina kunskaper 
på olika sätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medborgarskolans tidigare IT-satsning och arbete ge-
nom Microsoft Teams har möjliggjort att vi har kunnat 
erbjuda eleverna en fullgod undervisning samt möj-
ligheter att fortsätta utvecklingen kring det estetiska 
arbetet trots rådande omständigheter. 

Även under detta år har vi arbetat kring skolans 
återkommande produktioner, men utifrån helt andra 
förutsättningar. Eleverna har arbetat i mindre grupper 
och uttryckt sig genom film och animation för att visa 
upp sin kreativa utveckling. Detta har sedan visats 
för vårdnadshavare via streamingtjänster. Vi kunde 
genomföra vår julshow ”Ghostbusters” i Annexet som 
planerat, så att våra elever äntligen fick visa upp sig 
och sina alster för en stor publik igen. 

Språkveckan, den gemensamma friluftsdagen och  
Öppet Hus är aktiviteter som vi genomfört utifrån helt 
andra förutsättningar under det gångna året – dock 
har det varit viktigt att bibehålla normaliteten kring 
ordinarie skoldagar i så stor utsträckning som möjligt. 
Informationskvällar och öppet hus har vi genomfört 
genom digitala kanaler.

SKOLA
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Kulturama Gymnasium
 
Verksamhetstyper  Gymnasium 
Omsättning 2021  ca 66 mkr  
Antal anställda  ca 67 årsarbetare 
Antal elever   ca 620 st 

Kulturama Gymnasium har – efter 19 läsår – ca 540 
elever i Hammarby Sjöstad, fördelat på nio olika profiler 
byggt på estetiska programmets samtliga fem inriktningar. 
Våra elever kommer från ett stort upptagningsområde  
(ca 60 kommuner ht ’21) vilket ger en unik känsla på skolan. 
Det gör oss även till ett av Sveriges absolut största 
estetiska gymnasium.    
    Kulturama Gymnasium Natur startade 2013 och 
erbjuder tre särskilda varianter av naturvetenskapspro-
grammet med inriktning samhälle: bild, dans och musik. 
Det innebär goda möjligheter att möta upp elever som 
har ett vetenskapligt fokus och samtidigt brinner för 
estetiska uttryck. I nuläget går ca 75 elever på Kulturama 
Gymnasium Natur.
     Kulturamas gymnasieskolor har fortsatt under 2021 
till och med slagit rekord i antal elever. Detta trots att 
vi vet att estetiska gymnasieutbildningar haft det tufft i 
länet under ett drygt decennium. Här ser vi över hur vi 
kan rusta för att ha attraktiva estetutbildningar även i 
morgon.
     Under 2021 har vi fortsatt arbeta med snabba omställ-
ningar med distans- och närundervisning utifrån rådande 
omvärldsläge. Vi har navigerat väl och lyckades avsluta 
läsåret 2020-2021 på bästa sätt utifrån omständigheterna. 
Vi har gjort anpassningar för produktioner, antagnings-
prov och öppna hus. En stor eloge till all personal och 
elever som snabbt ställt om på allra bästa sätt under 
extrema omständigheter och hållit ut under lång tid.  
Trots fortsatta utmaningar med pandemin under 2021 
kunde vi se att våra elever klarade gymnasieexamen i 
samma nivå som tidigare år. Ytterligare extraordinära 

insatser som gjordes under läsåret 2020-2021 för att 
möjliggöra detta var matematikstugor på lördagar, 
extra prövningstillfällen och utökad lovskola i juni med 
matematik, svenska och engelska.
     Vår elevenkät, som vi noggrant följer upp varje år, 
visar en positiv utveckling på flera fronter – t ex nöjdhet 
med skolan, trygghet, studiero och rekommendation av 
skola till andra. Våren 2021 tackade vi återigen ja till 
att delta i Skolinspektionens granskning – denna gång 
gällande fjärr- och distansundervisning. I sitt beslut skrev 
Skolinspektionen att det inte fanns något att anmärka 
på och några rekommendationer behövde inte heller ges, 
vilket var positivt. Under året har det aktivt arbetats med 
att säkerställa undervisningen på allra bästa sätt utifrån 
förutsättningarna. Vår gemensamma digitala kompetens 
har ökat och vi har hittat sätt som gjort många mötes-
konstellationer smidigare och mer tidseffektiva.
    Vårt samarbete med andra gymnasieskolor med estetiska 
utbildningar har fortsatt. Tyvärr har vi blivit tvungna  
att pausa de fysiska träffarna för all personal på skolorna 
men planen är att plocka upp dessa igen under 2022. 
Arbetsgruppen som Kulturama ingår i träffas däremot 
flitigt och vi har kunnat stötta varandra i svåra frågor 
gällande verksamheterna under pandemin.
      Fram till år 2027 fortsätter gymnasiekullarna att växa 
i Stockholms län. Sedan 2018 deltar Kulturama Gymna-
sium, tillsammans med ett antal andra fria anordnare, 
i ett gemensamt arbete som leds av StorSthlm för att 
gemensamt diskutera utmaningar kring att härbärgera 
en växande gymnasieregion. Samarbetet fortskrider 
och har varit en god plattform för att lyfta angelägna 
utmaningar för gymnasieutbildningar.
      Avslutningsvis, vi tror på den bredd som våra högskole-
förberedande utbildningar ger eleverna att kunna möta 
en föränderlig värld med kreativ förmåga och konstnärlig 
höjd utöver de teoretiska kunskaperna. 

Nästa år fyller Kulturama Gymnasium 20 år. Det ska vi 
lyfta och fira!

SKOLA
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Påhlmans Gymnasium 

Verksamhetstyper  Gymnasium
Omsättning 2021  ca 31 mkr
Antal anställda  31, varav 25 lärare
Antal elever   400 (läsår 21/22)

Påhlmans Gymnasium startade 2010 och erbjuder 
Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och 
juridik samt Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna samhällsvetenskap och beteendeveten-
skap. Här kombineras teoretisk och praktisk kunskap 
inom handel, ekonomi, juridik, samhällskunskap, 
mänskliga relationer och kommunikation. Vi ger 
eleverna goda förutsättningar och förståelse för 
affärsliv, företagande, kommunikation och samhället  
i sin helhet. 
 
Vår undervisning är tydligt profilerad i enlighet med 
elevens valda programinriktning och underutbild-
ningen får eleverna möjlighet att redovisa sina 
kunskaper teoretiskt och praktiskt. Alla våra elever 
läser entreprenörskap och startar – oavsett program-
inriktning – ett UF-företag; i åk 3 har man en tvåveckors-
praktik, läser Ledarskap & organisation och i åk 2 
läser alla Retorik. 
 
Det totala antalet sökande till Påhlmans Gymnasium 
ökade inför läsåret 2020 med 5%, mellan 2020 och 
2021 med 60% och antalet förstahandssökande till 
samtliga program ökade med 128%. Till ekonomipro-
grammet var ökningen mellan 2020 och 2021 53% och 
antalet förstahandssökande gick upp med 121%. Sam 
inr. beteende ökade som helhet med 87% och antalet 
förstahandssökande ökade med 84%. Sam inr. sam 
ökade med 40% och antalet förstahandssökande med 
27%. Vi är mycket stolta och glada över den här föränd-
ringen som gynnar en stabilisering i klasserna redan 

från start när det är så gott om förstahandssökande. 
En hård konkurrens med flera skolor som erbjuder 
våra program gör att vi måste fokusera på att bevara 
och utveckla kvaliteten på skolan samt synliggöra våra 
unika möjligheter. Exempel på sådana är samarbetet 
med Påhlmans Handelsinstitut, som ger en bredd 
och ett djup i studierna som våra elever uppskattar 
mycket; praktik i arbetslivet i åk 3 tillsammans med 
våra tre ovan nämnda profilkurser. Skolans relativa 
litenhet, stabila lärargrupp och fördelaktiga läge vid 
Odenplan är också faktorer som uppskattas av våra 
elever. 

Under läsåret 21/22 fokuserar skolan på att ytterligare 
öka kvaliteten i undervisningen, samtidigt som vi har 
levt med en pandemi i snart två som har påverkat 
skolan mycket. När man tappar det mänskliga mötet 
har lärarna en stor utmaning i att kunna följa sina 
elever på ett nytt sätt. Efter att ha arbetat mycket 
på distans är såväl elever som personal eniga om att 
utbildning sker på bästa sätt i det mänskliga mötet, i 
interaktion med varandra. Vi har en stark oro att på 
lång sikt tappar elever inte bara sammanhang utan 
även kunskap.
 
Våra förstelärare har fått fyra avgränsade områden 
att arbeta med skolutveckling inom: Utveckling och 
stärkande av vår profil; Fokus mentorskap, trivsel-
studiero-resultat; IKT och pedagogisk utveckling; 
Resultat och betyg.  
 
Elever på Ekonomiprogrammet med inriktning 
ekonomi kan bli diplomerade gymnasieekonomer 
när de tar sin examen från Påhlmans Gymnasium. 
Diplomerad Gymnasieekonom (DGE) är en kvalitets-
säkring som ger eleverna ett bevis på att de innehar 
de kunskaper som efterfrågas för att arbeta som 
gymnasieekonom. 

SKOLA
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Påhlmans Handelsinstitut 

Verksamhetstyper  Yrkeshögskola  
Omsättning 2021  13,2 mkr  
Antal anställda  Varierat, i snitt 4 och   
   inhyrda lärare   
Antal elever   330 heltidsstuderande och  
   60 studerande på korta  
   YH-utbildningar

Påhlmans Handelsinstitut YH fortsatte under året den 
varumärkesförflyttning mot samhällsbyggnad som 
inleddes 2021. Detta visade sig vara en väldigt lyckad 
satsning då Påhlmans Handelsinstitut erhöll beviljande 
av Myndigheten för yrkeshögskolan för sex utbildnings-
starter med förhöjt statsbidrag till ett värde av 30 mkr 
de kommande fem åren.
     Även satsningen på samarbete med andra regioner 
inom Medborgarskolan fick ett positivt genomslag då
Påhlmans Handelsinstitut dessutom fick förnyat för-
troende för två nya utbildningsstarter av utbildningen 
Lönekonsult – digitala systemlösningar i samarbete  
med Medborgarskolan Värmland/Örebro.                 
     Antalet studerande fortsätter att öka och därmed 
intäkterna och således kan målet att säkra verksamhet 
de kommande åren sägas vara uppnått. Under året 
har vi även uppnått målet att vara 1a-handsvalet 
bland utbildningsanordnare för många studerande. 
Det är ett resultat av strategiskt kvalitetsarbete och 
Påhlmans Handelsinstitut har under året sjösatt ett 
kvalitetsledningssystem avseende samtliga processer 
inom yrkeshögskoleverksamhet.
     Lönsamheten har påverkats av pandemin då de 
studerandes längre praktikperioder inte har kunnat 
genomföras och vi som utbildningsanordnare har 
tvingats bekosta så kallad inhousepraktik, vilket varit 
kostsamt. Vidare föll en dom i kammarrätten som 
stipulerade att de inhyrda konsulter som är lärare ska 
vara momspliktiga, vilket tidigare inte varit fallet. Detta 
medförde också stora merkostnader för budgetåret.

Stockholms Tillskärarakademi 

Verksamhetstyper  Konst- och kulturutbildningar  
   och Yrkeshögskola  
Omsättning 2021  ca 8 mkr

Antal anställda   7 tillsvidareanställda samt   
   konsultande lärare/föreläsare.
Antal elever   ca 80 heltidsstuderande

 
Stockholms Tillskärarakademis heltidsutbildningar 
inom KKU/YH består av tre utbildningar som alla ligger 
under Myndigheten för Yrkeshögskolans (MYH) tillsyn: 
 
Mönsterkonstruktion och Design (1 år; Konst- och 
Kulturutbildning) är Stockholms Tillskärarakademis 
eftergymnasiala grundutbildning inom mode. Utbild-
ningen ger de studerande en mycket bra och bred grund 
att stå på inför fortsatta studier på exempelvis någon av 
de konstnärliga högskolorna inom mode som finns både 
i Sverige och utomlands. Glädjande nog rekommenderar 
flertalet av dessa skolor just oss och denna utbildning 
som en bra merit att ha med sig. Utbildningen ger även 
både möjlighet och behörighet till många andra spän-
nande inriktningar och yrken inom modebranschen.
 
Utbildningarna Skräddare – inriktning Dam 
och Klänning, 600 YH-poäng (3 år) och Möns-
terkonstruktör, 200 YH-poäng (1 år) är våra två 
YH-utbildningar som även många av våra studerande 
från grundutbildningen väljer att vidareutbilda sig på. 
Utbildningarna är mycket eftertraktade, söktrycket 
är högt och klasserna är fullsatta. Vi ser också ett ökat 
intresse från redan yrkesverksamma mönsterkonstruk-
törer att söka till vår utbildning Mönsterkonstruktör 
eftersom den ger dem nya kompetenser inom digital 
mönsterhantering och visualisering. Ett annat mätbart 
mål är att de studerande efter sin utbildning ska 
komma ut i arbetslivet på ett snabbt och effektivt sätt, 
och trots att vi nischar oss inom ett rätt så smalt yrke 
visar vi på mycket goda resultat här.

SKOLA
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Kulturama Konst- och    
Kulturutbildningar 

Verksamhetstyper  Konst- och Kulturutbildningar 
Omsättning 2021  ca 21,5 mkr  
Antal anställda  ca 20 årsarbetare  
Antal studerande  ca 230 studerande

Kulturamas Konst- och Kulturutbildningar består 
av elva heltidsutbildningar och tre deltidsutbildningar  
inom Dans, Film, Foto, Musik, Musikal, Musikpro-
duktion, Opera, Sång, Singer/Songwriter och Teater. 
Utbildningarna är eftergymnasiala, högkvalitativa 
spetsutbildningar och 1- eller 2-åriga. De står  
under statlig tillsyn genom Myndigheten för Yrkes-
högskolan (MYH) och är studiemedelsberättigade.  
Utbildningarna Stockholm Operastudio 1 och 2 samt 
Fotografisk Konstutbildning erhåller statsbidrag.  

Inför höstterminen 2021 utvecklade vi den dansut-
bildning vi tidigare haft och ansökte om att få flytta 
utbildningen till Visby, vilket vi fick beviljat. Under 
våren 2021 genomförde vi en antagningsprocess  
samtidigt som vi rekryterade lärare till den nya  
utbildningen. Den 1 september startade så Kulturamas 
nya dansutbildning i Visby, i samarbete med Läns-
teatern på Gotland samt Kulturskolan Gotland.

Vi har under våren 2021 även reviderat utbildning-
arna Fotografisk Utbildning samt Sång – klassisk och 
musikal (tidigare Klassisk sång) för att kunna göra en 
nystart av dessa utbildningar hösten 2021.

De satsningar och moderniseringar av utbildningarna 
som präglat vårt arbete har resulterat i ett ökat 
söktryck och att vi höjt studerandeantalet från ca 220 
läsåret 20/21 till ca 250 läsåret 21/22.

Vi har under 2021 startat ett samarbete med Tollare 
Folkhögskola, vilket bland annat innebär att vi från 
och med ht ’21 kan erbjuda ett antal studentrum till 
våra studerande.

Under vårterminen 2021 var vi evakuerade från scen 1 
och scen 2 i Kulturamahuset på grund av tunnelbane-
bygget i Hammarby Sjöstad. Detta innebar att vi hade 
produktioner på ett flertal externa scener i Stockholm, 
bland andra Intiman och Teater Tribunal. Under 
denna tid hade vi också publikrestriktioner på grund 
av pandemin (Covid-19), vilket betydde att en be-
gränsad publik kunde se våra föreställningar på plats 
samtidigt som en stor publik erbjöds att följa våra 
produktioner via livestreaming. Sammantaget genom-
förde vi ca 80 konserter, vernissager, filmvisningar och 
föreställningar under 2021.

På grund av pandemin, de restriktioner som införts 
och den osäkra tillvaro som det medfört så har vi för-
lorat ett antal sökande till utbildningarna. En positiv 
konsekvens är att vi fått tillgång  till och kunskap om 
distansmöjligheter för våra utbildningar.

Kulturamas Konstnärliga Utbildningar har lång  
erfarenhet av utbildning inom kultursektorn, högt kva-
lificerade lärare samt god kontakt med såväl högskolor 
som branscher, vilket ger goda förutsättningar för 
fortsatta studier och/eller arbete för våra studerande. 
En hög andel av skolans studerande från avgångs-
klasserna fortsätter att studera eller arbeta inom sin 
bransch. 
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Årsstämma  
Den 27 april 2021 hölls digital årsstämma via  
Microsoft Teams från Medborgarskolans hus på  
Hagagatan 23 A i närvaro av 36 personer varav  
13 med rösträtt – valda ombud, styrelsens  
ledamöter, särskilt inbjudna gäster och personal. 
 

Styrelse
Ordförande
Johanna Sjö*

Vice ordförande
Theréz Randquist*

Ledamöter 
Bo Bergkvist*
Gustav Blix
Ulla Hurtig Nielsen
Lena Gatenborg Mohns
Henrik Hedberg 

Facklig representant
Lars Pollack 
 
Medarbetarrepresentant  
Frida Johansson, suppleant

Verkställande Direktör
Viktoria Wallin*
*) ingår i styrelsens arbetsutskott

Styrelsemöten
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden 
under verksamhetsåret.

Representation 
Jenny Lindé har under året varit våra representanter  
i Stockholms Läns Bildningsförbund.

Revisorer
Ordinarie
Mattias Eklöf, KPMG AB
Ersättare från samma revisionsbyrå

Förtroendevald revisor
Håkan Wallensten, ordinarie
Mattias Folkestad, ersättare

Verksamhetsadresser
Stockholmskontoret
Hagagatan 23 A, Box 19193, 104 32 Stockholm

Lidingökontoret
Stockholmsvägen 62, Box 1254, 181 24 Lidingö

Norrtäljekontoret
Hantverkaregatan 11, 761 30 Norrtälje

Täby
Kryssarvägen, Näsby Park

Sollentuna
Aniaraplatsen 2, Sollentuna Centrum

Hjulsta
Hjulsta torg 3 b, 163 65 Spånga 

Bredäng 
Stora Sällskapets väg 12, 127 31 Skärholmen

Kulturama 
Virkesvägen 21, Box 19193, 104 32 Stockholm
Alsnögatan 7–9, Box 19193, 104 32 Stockholm 
Lötsjövägen 10–12, Box 7076, 174 07 Sundbyberg

Våra medlemsorganisationer
• MODERATERNA
• MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET
• FRIA MODERATA STUDENTFÖRBUNDET

• AKTIVA SENIORER
• AKTIV UNGDOM
• ROJALISTISKA FÖRENINGEN
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Till föreningsstämman i Medborgarskolan Stockholmsregionen, org. nr 802006-0524 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Medborgarskolan Stockholmsregionen för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansi-
ella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen an-
svarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar re-
visionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevi-
sen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn el-
ler, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsat-
ser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datu-
met för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, där-
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsakti-
viteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för 
våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Medborgarskolan Stockholmsregionen för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 
samt förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit nå-
gon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för före-
ningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna. 

 
Uppsala den 12 april 2022  
  
KPMG AB  
  
  
  
Mattias Eklöf Mattias Folkestad 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 
electronically from us. 

 
How to contact KPMG AB:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 
receive notices and disclosures electronically as follows: 
To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se 

 
To advise KPMG AB of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 
electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and 
in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 
address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 
account preferences.  

 
To request paper copies from KPMG AB  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 
by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the 
body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 
To withdraw your consent with KPMG AB  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 
format you may: 

53 (54)



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must 
state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 
information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 
online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 
Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-
signing-system-requirements.  

 
Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 
that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 
 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 
reference and access; and 

 Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive 
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB. 
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