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• Medborgarskolan är ett av 
Sveriges största studieförbund 
och folkbildning är vår centrala 
kärnverksamhet.  

• Vi består av åtta regionala för-
eningar över hela landet med 
cirka 950 anställda och ca  
7 800 aktiva ledare i Sverige.  

• Vi har verksamhet i mer än 
230 av Sveriges 290 kom-
muner och arrangerar också 
utbildningar på uppdrag av 
offentlig sektor och det privata 
näringslivet.  

• Vi bedriver skolor och försko-
lor runt om i Sverige och har 
även utbildningar på eftergym-
nasial nivå, exempelvis YH-
utbildningar.

• Vår verksamhet är religiöst och 
politiskt obunden.
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STATENS FYRA SYFTEN
På Medborgarskolan styr, planerar, genomför 
och utvärderar vi all verksamhet gentemot  
statens fyra syften för folkbildning:

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin 

Medborgarskolan skapar möjligheter till ett 
aktivt medborgarskap. Folkbildningen har stor 
betydelse för delaktighet i ett hållbart demo-
kratiskt samhälle. 

Bidra till att göra det möjligt för en ökad 
mångfald människor att påverka sin livssitua-
tion och skapa engagemang att delta i sam-
hällsutvecklingen

Medborgarskolan bidrar till att skapa mötes-
platser där människor kan organisera sig och 
ser sina möjligheter att påverka det omgi-
vande samhället och världen. 

Bidra till att minska utbildningsklyftor mellan 
människor och höja bildnings- och utbild-
ningsnivån i samhället

Medborgarskolan ger människor en bredare 
kompetens och bildning, och bidrar till att göra 
det livslånga lärandet möjligt för alla.  

Bidra till att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet

Medborgarskolan erbjuder människor att, på 
sina egna villkor, vara delaktiga i eller ta del av 
kultur på ett lättillgängligt sätt. 

VERKSAMHETSIDÉ
Medborgarskolan är ett humanistiskt studie-
förbund. Vi rustar och utvecklar människor 
genom ett livslångt lärande. Utifrån värdeord 
som glädje, engagemang och kompetens arbe-
tar vi aktivt för att stärka demokratin.

VISION & MISSION
Kärnan i Medborgarskolans verksamhet kan  
sammanfattas i två ord: Lustfyllt lärande. 
Det innebär ett inspirerande och kvalitativt 
lärande som leder till kunskapsutveckling och 
stärkt självförtroende. Våra ledare och lärare 
formar det lustfyllda lärandet i kontakt med 
deltagare och elever. Vi skapar mod och möjlig-
heter för en mångfald människor. 

VÄRDEGRUND 
Medborgarskolan vilar på en humanistisk  
värdegrund. Grundtanken är att varje människa 
är fri att utforma sitt eget liv i sin strävan efter 
självförverkligande. 

Hos Medborgarskolan är det människans 
intresse för ny kunskap och utveckling i sam-
verkan med andra som står i centrum. Varje 
människas okränkbara värde ska genomsyra 
hela vår verksamhet. 

Vårt syfte är att verka för en modern och själv-
ständig folkbildning, utbildning och annan, för 
individen, utvecklande verksamhet. 

Medborgarskolans värdegrund uttrycks i våra 
fyra kärnvärden och ska utgöra grunden för 
alla våra aktiviteter. Dessa är:

- 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 
människor har frihet och ansvar att påverka 
sin egen och samhällets utveckling.

Utveckling i samverkan  
Vi tror att människor utvecklas bäst i samver-
kan med andra. Därför vill vi skapa mötesplat-
ser 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 människa 
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 med en ömsesidig respekt. 
 
Kunskapens egenvärde 
All kunskap är värdefull. Insiktsfulla människor är 
en tillgång i det demokratiska samhället och 
kan motverka negativa trender och tendenser i 
vår omvärld. För oss är all kunskap lika mycket 
värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning. 
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MEDBORGAR  SKOLAN SYD

Bromölla, båstad, eslöv,
 helsingborg, Hässleholm, 
höganäs, hörby, höör, 
kristianstad, landskrona, 
lund, malmö, osby, simris-
hamn, sjöbo, skurup, 
staffanstorp, svedala, 
tomellilla, trelleborg, 
vellinge, ystad, ängelholm 
och östra göinge

HÄR HAR VI VERK-
SAMHET I SKÅNE:

Omsättning: 
51,4 Mkr
Resultat: 
+5,2 Mkr

Antal studietimmar: 
16 351

Antal unika deltagare: 
3 329

Antal kulturarrangemang: 
758

Antal årsanställda: 
43

VÅRA BEMANNADE
LOKALKONTOR:

YSTAD

LUND

HELSINGBORG

 

KRISTIANSTAD

MALMÖ

OSBY

SNABB FAKTA:

ESLÖV

IDEELL FÖRENING
Medborgarskolan Syd är en ideell förening som 
är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi gör 
intressen till kunskap genom hela livet.

MER ÄN FOLKBILDNING
Vid sidan av vår folkbildningsverksamhet ryms 

även två aktiebolag i organisationen. Utbildning 
Syd AB och Malmö Tillskärarakademi AB.
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ÅRET SOM GÅTT
Verksamhetsberättelse Att navigera genom

en pandemistorm
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Restriktioner, avveckling av restriktioner och sedan res-
triktioner igen. 2021 började som det slutade. Men våra 
deltagare ville ändå fortsätta lära sig. Extra populära 
ämnen under 2021 var sjöfart, keramik och körsång.

Lundabon Damir Pjanic har aldrig seglat, och känner ingen som har båt. Men han har alltid äls-
kat havet, vågor och sikten mot horistonten. Under 2021 var han en av alla 611 deltagare som 
valde att lära sig om navigation och sjöfart hos Medborgarskolan Syd. Ett ämne som verkligen 

har vuxit i populäritet under pandemin när internationella gränser har stängt och rörelsefriheten 
har begränsats för människor. Och det faktum att vi också haft möljigheten att erbjuda flera kurser 
på distans och har också bidragit till ökningen.

– Jag förväntade mig såklart att kursen skulle vara bra men blev positivt överraskad då ledarna är 
så kunniga. Min lärare Karin är en riktig superseglare med stor erfarenhet, säger Damir som i fram-
tiden drömmer om att göra en långresa med familjen till Medelhavet. 

Navigation i siffror:

STORT KERAMIKINTRESSE

ÄNTLIGEN KÖRGEMENSKAP IGEN

2019 59 kurser med 365 deltagare
2020 69 kurser med 508 deltagare 
2021 99 kurser med 611 deltagare                 

FO
TO

: E
M

IL
 M

A
LM

BO
RG

Konst och hantverk har under flera år varit ett av våra mest populära kursämnen. Och det är fram-
förallt keramik som toppar försäljningen. Vi har också sett en stor keramiktrend över hela Sverige. 
SVT har visat ett nytt program om keramik och drejning, och pandemin har ökat intresset för att 
hitta nya hobbies. Enligt forskning har intresset för hantverk historiskt ökat i kristider och hantver-
ket tros också vara ett reaktion på digital tröthet, i synnerhet när vi tvingats till fysisk distansering. 

Happy Voices startade 2009 och är Skånes största kör med sina ca 350 medlemmar. I normaltid, 
innan pandemins start, hade kören över 600 deltagare! Happy Voices leds av Gabriel Forss och 
blandar många olika genrer - allt från pop, soul och rock till traditionell gospel. Att sjunga i kör 
skapar både glädje, välmående och gemenskap. Många körmedlemmar har också deltagit i kören 
under flera år, vilket är ett kvitto på dess positiva effekter. Under våren 2021 fick dock verksamhe-
ten helt ställas in på grund av rådande restriktioner. Först under hösten kunde vi åter starta upp 
verksamheten igen, enligt FHM: rekommendationer. Detta till medlemmarnas stora glädje. Den 8 
december avslutades säsongen med en uppskattad konsert i Malmö som krävde vaccinationsbevis.
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Kompetensutveckling
på distans

Patricia Strandberg är en av alla svenskar som förlorat sitt 
jobb under pandemin. För att möta arbetsmarknadens nya 
krav har hon kompetensutvecklat sig själv med hjälp av 
Medborgarskolans kurser. Nu har hon uppdaterat sin kun-
skap för ett starkare CV, vilket också gett ökad motivation. 

Patricia Strandberg är 58 år och har de senaste 15 åren arbetat som fakturahanterare på 
transportföretaget Scania. Hon har tidigare jobbat som konsult och är universitetsutbildad 
inom företagsekonomi i både Sverige och hemlandet Peru. 

 

– I min ålder är det tufft att konkurrera med nyexaminerade ungdomar och arbetsgivarna vill ha 
färsk kunskap i helt nya program. Man ska kunna allt och vara en supermänniska. Så jag kände att 
jag var tvungen att vidareutbilda mig, säger hon. 

Under pandemin har Medborgarskolans distanskurser varit den självklara utbildningsformen för 
Patricia och hon har slutfört tre kurser: Fortnox bokföring, Bokföring fördjupning och Visma löne-
administration. 
– Det har varit perfekt och hjälpt mig jättemycket. Kurserna har varit lättillgängliga och praktiska. 
Jag har också haft en närvarande lärare som återkopplat när jag haft frågor, säger hon.

DISTANSKURSER - PERFEKT LÖSNING

STOLT & MOTIVERAD
Nu är framtidsdrömmen att få ett arbete på en redovisningsbyrå eller att starta ett eget företag. 
Och med ny kunskap känner Patricia sig mer motiverad och trygg i kontakten med arbetsgivare. 
– Det är tråkigt att söka jobb och få nej hela tiden. Därför måste man utnyttja tiden och utbilda sig. 
Nu känner jag mig stolt när jag blir kallad på en intervju och sannolikheten är större att jag kom-
mer få ett jobb, säger hon. 

”Nu känner jag mig stolt när jag blir 
kallad på en intervju”
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 Skåne i världen!    Världen i Skåne!
Under 2021 fortsatte vi att arbeta för 
mångfald, integration och inludering. Vi 
bjöd in till lustfyllda aktiviteter på en 
mängd olika sätt för att sprida kunskap 
och gränsöverskridande perspektiv. 

World Pride är världens största Pridefestival. Den 12-22 augusti pågick 
evenemanget i Köpenhamn och Malmö när städerna delade på värd-
skapet. Medborgarskolan deltog också i programmet genom att bjuda 
in till ”The Art of Drag” på Malmö Live. En livehybrid av workshop, 
scenuppträdanden och talkshow under ledning av Jonas Hedqvist. 
Cirka 150 personer närvarade i de två arrangemangen på Kanalscenen 
och många deltog också via digital länk, till följd av restriktionerna. 

Jonas är också kursledare hos Medborgarskolan inom sång och musik. 
Under hösten 2021 byggdes ett helt nytt koncept upp under namnet 
”Drag Academy” med kurser, föreläsningar, scenunderhållning och 
uppsökande verksamhet. Ett projekt som sjösattes i januari 2022 med 
förhoppningen att få fler nyfikna deltagare runtom i Skåne.

DIGITALISERING
Samhällets digitalisering kräver helt ny kunskap. Under 2021 lanserade 
vi två nya distansutbildningar om AI-teknik och 3D-printing. Vi star-
tade också upp ett nytt samarbete med Osby bibliotek och bjöd under 
hösten in till tre öppna föreläsningar om deepfakes, algoritmer och hur 
man ska tänka och förhålla sig till källkritik på nätet. 

Vi fortsatte också att arbeta för att bryta det digitala utanförskapet 
bland seniorer. Ett problem som verkligen ställdes på sin spets under 
pandemin. Det skedde exempelvis genom att bjuda in till kostnadsfria 
infoträffar på sex skånska orter med syftet att guida alla rätt i vårt kurs- 
och föreläsningsutbud om datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Vi 
lyfte detta i vårt kursprogram som gick ut till alla hushåll i Malmö, Lund, 
Ystad, Kristianstad, Helsingborg, Osby, Lomma och Bjärred. 

Vi annonserade även digitalt i hela Skåne. Under våren fick vi tyvärr 
ställa in alla planerade träffar men under hösten deltog 74 personer. 
2021 lanserade vi också ett helt kostnadsfritt material för att höja den 
digitala kompetensen bland äldre personer. Det kan alla få tillgång till 
genom att starta studiecirklar för självstudier hos Medborgarskolan.

DANS MED INSPIRATION FRÅN TIKTOK
Tiktok är en populär app med miljontals videos från hela världen. 
Det har vår dansledare Erik Espinoza uppmärksammat då hans unga 
elever ser trendiga danser i sociala medier som de sedan tar med sig 
till lektionerna och vill lära sig. ”Dans är något vi alla kan skapa, tolka 
och förstå. Det är ett universiellt språk som ser bortom modersmål, 
nationalgränser och kulturer. I våra kurser erbjuder vi en plats där 
interaktion och kreativitet står i fokus”, säger han om verksamheten. 
Under 2021 testade vi även att erbjuda några coronasäkra danskurser 
för vuxna på distans. Som balett, jazzdans och Zumba. 

ARBETSMARKNADSINSATSER FÖR NYANLÄNDA
Under 2021 genomförde vi 308 timmar arbetsmarknadsinsater i Skåne.  
Majoriteten av arrangemang utfördes i Kristianstadsområdet för ny-
anlända kvinnor. Vi arrangerade datorutbildingar, svenska med arabisk 
matlagning och starta eget-kurser med fokus på frisöryrket (då detta 
efterfrågades). Vi startade också upp undervisning i svenska språket 
på två flyktingförläggningar, en i Vittsjö och en i S:t Olof. Vi blandade 
språkkunskaper med kunskap om hur man söker arbete i Sverige. 
Detta skedde genom föreläsningar och genom övningar i CV-skrivande. 
Totalt omfattade insatserna för nyanlända 92 unika deltagare. 

MAT + SPRÅK = NYTT KURSKONCEPT
Under hösten 2021 arbetade vi fram ett nytt kul koncept där vi kom-
binerar matlagning med språkundervisning. Vi lanserade en Tour de 
France i Ost & vin på franska i Malmö, Helsingborg och Lund. Här gui-
dades deltagarna till några av Frankrikes största vinregioner samtidigt 
som de fick smaka franska ostar från lokala butiker i Skåne och stärka 
sitt ordförråd. I Kristianstad statade vi upp nyheten Thaimat på thai-
ländska som erbjuder thailändsk matlagning, kultur och språk i ett!
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På jakt efter 
en hållbar framtid

Lotta-Karin Almgren var under flera år vegetarian. Men efter att ha fött sitt andra barn kollap-
sade plötsligt kroppen. Tester visade att hon led av svår näringsbrist och att hennes kropp 
inte tog upp det vegetabiliska proteinet. 

Blodtörstiga och skjutgalna män eller en hobby för över-
klassen. Det är den stereotypa bilden av jakt som Lotta-
Karin Almgren ofta möter. Själv är hon vegetarianen som 
blivit köttätare och drivs av en stor passion för natur- och 
hållbarhetsfrågor med målet att bli självförsörjande.
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– Jag började då äta kyckling och dricka buljong och märkte en stor skillnad i min kropp och 
hjärna, säger hon. 
 
TILL VARDAGS är hon djupt engagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor och driver en egen ekolo-
gisk livsmedelsbutik på Österlen. Familjen odlar också mycket av sin egen mat i form av frukt och 
grönsaker. Kött inhandlas bara av lokala producenter.
– Jag vill veta var min mat kommer ifrån och inte stötta den industriella köttindustrin som skapar 
stress och lidande för djuren. Det är vidrigt. Jakt handlar bara om att ta av överskottet och att 
skapa balans i naturen. 

Lotta-Karin hade tänkt att läsa till jägare på egen hand men fick då tipset om Medborgarskolans 
Jägarexamen. Under 2021 slutförde hon kursen hos Medborgarskolan i Ystad.
– Jag har haft en kunnig lärare och bra diskussioner med mina klasskamrater. Det ger större för-
ståelse för sammanhanget. Jag gillar särskilt att etik är en så stor del av kursen. 
Som en känslig person är tanken på att döda sitt första djur inget som Lotta-Karin tar lätt på. 
– Dagen då jag serverar mitt första viltkött kommer att ske med stor vördad inför djuret. Det är ett 
arv som jag vill skicka vidare till mina barn, så att de känner tacksamhet och respekt för jordens 
resurser, säger hon. 

”Jag gillar att etik är en 
så stor del av kursen”

TACKSAMHET & RESPEKT
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Bildning för 
kloka människor

Vad innebär bildning idag och har det förändrats över 
tid? Är det skillnad på teori och praktik och vem behöver 

egentligen bildas? Det vet Bernt Gustavsson, arbetarkillen 
utan gymnasieutbildning, som blev professor och har ägnat 

hela sitt yrkesliv åt folkbildning och demokratiarbete.

Konst, litteratur och musik. Det är så den västerländska bildningstraditionen brukar definie-
ras. Men det finns så mycket mer som ryms i bildningsbegreppet menar Bernt Gustavsson. 
Han är professor i filosofi, idéhistoria och pedagogik och det egna studieintresse väcktes på  

– Folkbildning handlar dels om att bilda, skapa och forma kunskap. Men också om målet och vart 
kunskapen ska leda. I Sverige är syftet med folkbildning att stärka demokratin och det är därför 
staten stödjer verksamheten.

BILDNING SOM FÖRTRYCK
Att demokrati och bildning är nära förknippade fick Bernt också erfara under sitt arbete i 
Sydafrika där han hjälpte till att utveckla utbildningsystemet. 
– Det gav mig helt nya insikter om apartheidsystemet och hur den västerländska bildningstradi-
tionen har använts för att förtrycka människor i andra kulturer. Det går inte bara att förhålla sig 
okritiskt till vårt kulturarv, säger han.

”Det handlar om hur du kan göra 
livet bättre för dig själv och andra”

KUNSKAP FÖR LIVET
Enligt Bernt Gustavsson bör bildning utgå från den situation som en människa befinner sig i och 
vilka intressen som finns. Bildning ska ockå vara fritt och frivilligt och präglas av mångfald. Det 
handlar inte om hur många böcker du har din i bokhylla, utan om hur klok du är. Och hur du kan 
göra livet bättre för dig själv och andra. 
– Det viktiga är att kunskapen integreras i dig själv och får betydelse för hur du tänker, lever och 
känner. Att du kan förhålla dig till vetenskaplig fakta och ta del av olika perspektiv för att bilda dig 
en egen uppfattning. Bildning är en oändlig process och som människor blir vi aldrig färdiglärda.

sida 17

Svensk demokrati 100 år!
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MEDBORGARSKOLAN SYD
Styrelsen för Medborgarskolan Syd avger härmed 
årsredovisning för 2021

Organisationsnummer 842000-5673

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Studieförbundet Medborgarskolan är ett riksom-
fattande förbund bestående av ideella föreningar. 
Medborgarskolan Syd är en av dessa. Vårt syfte är att 
verka för en objektivt bedriven, fri och frivillig folkbild-
ningsverksamhet och därmed förenlig bildningsverk-
samhet. 

Medborgarskolan ska främja humanistisk bildning 
och kultur, vilket innefattar medmänsklighet och 
omtanke samt förståelse för det svenska kulturarvet 
och för andra kulturer. 

Främjande av ändamålet
Medborgarskolan Syd är en ideell förening som ingår 
i ett riksomfattande förbund. Föreningsstämman 
utser styrelsen som för närvarande består av sju 
ledamöter samt en personalrepresentant. 

Regionchefen, verksamhetschefer, controller samt 
marknads- och kommunikationsansvarig utgör led-
ningsgruppen.

Regionens geografiska verksamhetsområde innefat-
tar Skåne län. Verksamhetslokaler finns på åtta orter 
i Skåne: Eslöv, Malmö, Lund, Helsingborg, Ystad, Sim-
rishamn, Kristianstad och Osby.  Vi samnyttjar även 
en lokal i Ängelholm tillsammans med ortens släkt-
forskarförening. Medborgarskolan Syd har sitt säte 
i Eslöv och här är även ledningsgruppens medlemmar 
stationerade. 

EKONOMISK ANALYS 
Årets resultat för Medborgarskolan Syd är              
+ 5 238 tkr vilket är högre än budgeterat. Detta 
beror huvudsakligen på betydligt lägre kostnader 
kopplat till minskad verksamhet pga Covid 19, 
avkastning på investerat kapital samt personalva-
kanser i början av året. 

Försäljningsintäkterna uppgick 2021 till 11 047 vil-
ket är en minskning med ca 800 tkr jämfört med 
föregående år. 

Av året omsättning utgör bidragsdelen 68 procent 
av den totala omsättningen. 

Medborgarskolan ska ha en ekonomisk stabilitet 
för att kunna utveckla verksamheten långsiktigt. 
I verksamhetsplanen för 2021 finns några mål av 
ekonomisk karaktär. Målen samt resultaten för res-
pektive område presenteras här:

Lönsamheten ska i vår verksamhet vara lägst 1 pro-
cent under aktuellt år. Om inte kapitalmålet har 
uppnåtts ska lönsamheten i genomsnitt vara lägst 2 
procent under en rullande fyraårsperiod. 

Resultat 2021: 5,3% (4%)

Täckningsbidraget (TB) för den försålda/program-
förda verksamheten ska uppgå till 8 000 tkr där 
totala intäkterna är 14 375 tkr (15 570 tkr)

Resultat 2021: 4 258 tkr (6 328 tkr)

Eget kapital ska uppgå till 30 procent av förening-
ens totala intäkter. 

Resultat 2021: 86% (77%)

SYSTEMATISKT  
KVALITETSARBETE
För att säkra upp att all verksamhet som rapporteras 
in för statsbidrag håller god kvalité har det under 
2021 genomförts en egenkontroll på 5% av den pågå-
ende folkbildningsverksamheter. Vidare har tydligare 
rutiner kring LIM (Ledarintroduktion i Medborgar-
skolan), e-listor, arbetsplaner och dokumentation av 
föreningssamarbeten implementerats i den anslutna 
verksamheten för att stärka kvaliteteten ytterligare. 

För att kvalitetssäkra vår öppna verksamhet används 
ett system för deltagarutvärderingar. Generellt får vi 
ett mycket bra betyg från deltagarna, ett genomsnitt 
på 4,5 på en femgradig skala. Utvärderingarna har 
arbetats igenom med samtlig berörd personal för att 
på så sätt höja kvaliteten på kurser, ledare, lokaler 
och vår administration. 

Granskning av folkbildningsverksamheten 2021 
Internkontrollen av Region Syds verksamhet före-
gående år gjordes i kommunerna Bjuv, Bromölla, 
Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Klippan, Lund, 
Kristianstad, Landskrona, Malmö, Osby, Perstorp, 
Simrishamn, Staffanstorp, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge-
Totalt granskades 46 032 timmar vilket motsvarar 28 
procent av folkbildningsverksamheten. 

Förvaltningsberättelse
VÅRA SIFFROR
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Urvalet baserades på en risk- och väsentlighetsana-
lys, där man tittat på bland annat volymökningar i 
timmar och deltagare, nya verksamheter och kultur-
program. Hänsyn har också tagits till när man senast 
granskade kommunerna i uttaget. 

Medborgarskolans sammanlagda resultat redovisas 
till Folkbildningsrådet. Redovisningen innehåller en 
beskrivning av hur internkontrollen har genomförts, 
hur resultatet av internkontrollen har återförts inom 
studieförbundet samt en handlingsplan där åtgär-
der med anledning av internkontrollen beskrivs. 
Även resultat och effekter av vidtagna åtgärder med 
anledning av föregående års internkontroll redovisas.

 
MILJÖARBETET 
Regionen arbetar med det miljöledningssystem som 
uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstan-
darden Svensk Miljöbas. 

Vi har fyra övergripande mål för verksamheten:

• Minskat antal tjänstemil

• Öka andelen e-listor i verksamheten

• Minska pappersförbrukningen

• Andel miljömärkta inköp.

Under hösten 2021 genomfördes en miljörevision och 
Medborgarskolan Syd fick ett väl godkänt resultat.

Under året fortsatte vi klimatkompensationen kring 
vårt kursprogram som nu omfattar både tryck och 
distribution. Kompensationen skedde genom köp 
av energieffektiva och miljövänliga spisar i Afrika 
samt vindkraft i Indien. Detta skedde genom Svensk 
direktreklam och tryckeriet Stibo. 

Under 2021 överträffade vi vår egen målsättning med 
att öka våra e-listor. Målet var att nå 50% men vi upp-
nådde hela 98%, vilket vi är mycket nöjda med. 

Pandemin har öppnat upp för en helt ny digital 
internkommunikation. En kultur som kommer att fort-
sätta prägla vår vardag och minska våra tjänsteresor 
även efter att restriktionerna är avskaffade. 

Ett viktigt mål som vi tar med oss till 2022 är att vi 
kommer att ta fram ett nytt utbud av kurser på miljö-
tema för att på så vis försöka öka allmänhetens enga-
gemang kring hållbarhetsfrågor. 

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET 
Medborgarskolans folkbildningsverksamhet riktar sig 
till alla människor, genom programförd verksamhet 
eller genomförs i samverkan med medlemsorgani-
sationer, andra organisationer, föreningar, enskilda 
grupper och kulturinstitutioner. Inom verksamhets-
området ingår ett varierat utbud av kurser, föreläs-
ningar och andra sammankomster och arrangemang 
för allmänheten. Kurslokaler finns i Eslöv, Helsing-
borg, Kristianstad, Lund, Malmö, Osby, Simrishamn, 
Ystad och Ängelholm. Utöver dessa hyr vi verksam-
hetslokaler runtom i Skåne på timbasis.

Tolkutbildning inom folkbildningen 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar om 
våra tolkutbildningar. Under 2021 har vi haft två halv-
parallela utbildningar. Utbildningarna har omfattat 40 
+ 35 platser. 

Medborgarskolan Syd har också fått medel för att 
validera 30 aktiva tolkar med gammal utbildning, 
eller ingen alls, samt för att bedriva fördjupnings-
kurser för redan grundutbildade eller auktoriserade 
tolkar. Totala intäkter från MYH under 2021 är drygt 
4 miljoner. 

Under 2021 har vi utbildat tolkar i följande nio språk: 
Arabiska, persiska, somaliska, turkiska, polska, tyska, 
ungerska, BKS och sorani.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
                                
                                                         Balanserat  kapital 
 
Belopp vid årets ingång                        38 407 390

Årets resultat                                             5 237 809

 

Utgående balans  43 645 199

RESULTATDISPOSITION
Förslag till disposition av föreningens resultat.

Till årsstämmans förfogande står: 
Balanserat resultat:             38 407 390 
Årets resultat:                5 237 809 
 
Totalt:               43 645 199

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres:

Summa             43 645 199

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2021 
Här följer några viktiga händelser som påverkade vår 
verksamhet under verksamhetsåret 2021. 

Ny organisation  
För att möta de utökade kraven från staten gäl-
lande kvalitet och uppföljning av folkbildningsverk-
samheten beslutade styrelsen att genomföra en 
kompetenskartläggning i Medborgarskolan Syd. 
Denna resulterade i att vi under 2021 var tvungna att 
genomföra en kompetensväxling vilken resulterade i 
att delar av personalstyrkan fick lämna oss. En nyrek-
rytering genomfördes för att möta de nya behoven. 
Ett annat syfte med omorganisationen var att stärka 
den lokala närvaron i Skåne. 

Deltagare i fokus - förstärkt kvalitetsarbete  
Under 2021 påbörjades ett arbete kring att kvalitets-
stärka kundens/deltagarens upplevelse hos oss. Vi 
har anlitat extern hjälp och genomfört en föreläsning 
och workshop med kunden i fokus. Arbetet fortsät-
ter under 2022. 

Ny verksamhetslokal i Lund 
Vi har flyttat vår kulturverksamhet i Lund till en ny, 
central och renoverad lokal. Här utövas hantverk, 
yoga, dans och musikundervisning. 

FRAMTIDA UTVECKLING 
Medborgarskolan genomför ett nationellt föränd-
ringsarbete som omfattar styrande dokument, varu-
märke, mål och strategier samt organisation.

Varumärkesplattform och kommunikationsstrategi 
Under 2022 kommer den nationella kommunikations-
strategin att uppdateras. Medborgarskolan kommer 
också att ta fram en ny grafisk profil som en del i det 
pågående varumärkesarbetet för att modernisera, 
förnya och framtidssäkra vår organisation. 

Nytt intranät 
Under 2022 införs ett nytt intranät i Medborgarsko-
lan nationellt. Vi går under våren över till Teams där 
den interna kommunikation kommer att ske.

Ny lokal i Malmö 
Kontraktet på Hans Michelsensgatan i Malmö löper 
ut i september 2022 och ett intensivt arbete pågår 
just nu för att hitta en ersättningslokal.

MEDLEMS- OCH SAMARBETSOR-
GANISATIONER
Medborgarskolan har ett antal centralt anslutna 
medlemsorganisationer som föreningen samarbetar 
med på nationell, regional och lokal basis. 

• Förbundet Aktiva Seniorer

• Moderaterna

• Moderata ungdomsförbundet (MUF)

• Fria Moderata Studentförbundet

• Förbundet Aktiv Ungdom

• Rojalistiska föreningen

Samarbetsorganisationer
• Civilförsvarsförbundet anordnar kostnadsfria 

utbildningar inom krisberedskap och förebyg-
gande av olyckor. 

• Stiftelsen Nattvandring.nu är en stiftelse som 
arbetar för att utveckla, stödja och främja natt-
vandring i hela landet. Vill minska gatuvåldet 
samt alkohol- och drogkonsumtionen. Målet är 
att skapa ett tryggare samhälle för oss alla. 

• Demensförbundet arbetar för att förbättra för-
hållandena för demenssjuka och deras anhöriga, 
både centralt och lokalt. 

• ELSA Sweden är världens största internationella, 
oberoende, icke-politiska och icke vinstdrivande 
organisation för och av juriststudenter.

• AFS Interkulturell utbildning är en internationell, 
ideell organisation, som arbetar utan vinstsyfte 
och erbjuder interkulturelllärande genom utby-
tesstudier, volontär- och värdfamiljsprogram.

• Safari Sverige - unga naturfilmare från hela Sve-
rige som får tillgång till videokamera och teknik 
för att kunna producera egna filmer. 

• Unga aktiesparare - en partipolitiskt oberoende 
ideell förening för alla som är intresserade av 
aktier, fonder, börsen och sparande i allmänhet.

• Suicide Zero - en ideell organisation som sprider 
kunskap kring självmord och psykisk ohälsa. 

Regionala samarbeten
• Trygghetsrådet, TRR

• Fotevikens museum

• Tillsammans Helsingborg  

• Ängelholms släktforskarförening
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     FLERÅRSÖVERSIKT
 

  

STYRELSEN 
Medborgarskolan Syds styrelse består av sju med-
lemmar: 

• Mozhgan Zachrison, ordförande 

• Gunilla Andersson, vice ordförande

• Nicolas Harrison

• Karin Nilsson

• Håkan Rosenkvist

• Anna Palm

• Thomas Finnborg 
 
Samt:

• Heléne Gustavsson, regionchef

• Renee Andersson, personalrepresentant 

ARBETSUTSKOTT 
Styrelsens arbetsutskott har under året bestått av: 
Mozhgan Zachrison, Gunilla Andersson och Håkan 
Rosenkvist. 

Arbetsutskottet har under året genomfört sex digi-
tala sammanträden. 

VALBEREDNING
• Kenny Hansson, Lund

• Samuel Jonsson, Lund

• Christer Akej, Simrishamn

• Carnia Zachau, Örkelljunga

REPRESENTATION 
Mozhgan Zachrison har under året deltagit i Medbor-
garskolans ordförandekonferenser. 

Heléne Gustavsson har under året deltagit i Med-
borgarskolans referensgrupp regionchefer och även  
varit ordinarie ledamot i Skånes studieförbund i  
samverkan (SISAM).

REVISORER
KPMG AB, Malmö

• Auktoriserad revisor, Jacob Kvarnhammar

TACK! 
Medborgarskolan Syds styrelse vill tacka alla som 
stöttat arbetet med att utveckla god humanistisk 
folkbildning, öppen och tillgänglig för alla. 
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                               2021  2020  2019  2018  2017  
 
Huvudintäkter  50 722  50 040  55 637   55 350  52 964  
 
 
Årets resultat  5 238  2 612  2 077  3 706  7 539 
 

Eget kapital  43 645  38 407  35 795  33 719  30 012 
 

Huvudintäkterna består av  bidrag och nettoomsättning (deltagaravgifter).

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter.
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MEDBORGARSKOLAN SYD  
Organisationsnummer 842000-5673
    

Resultaträkning
för verksamhetsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31 Belopp anges i tkr.   

Föreningens intäkter  Not 2021  2020    
Bidrag  34 830  33 190    
Nettoomsättning  16 039  16 850    
Övriga föreningsintäkter  526  582    

Summa föreningens intäkter   51 395  50 622    
     

Föreningens kostnader 

Övriga externa kostnader  -19 871  -19 766    
Personalkostnader och styrelsearvoden    1 -23 723  -21 912    
Avskrivningar och nedskrivningar av  
materiella och immateriella anläggningstillgångar -74  -80    
Övriga föreningskostnader  -4 614  -6 337    
Summa föreningens kostnader    -48 281  -48 095    
  

Rörelseresultat   3 113  2 527    
       

   

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  -255  -

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2 358  65    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 27  28     
Räntekostnader och liknande resultatposter -6  -9    
Summa finansiella poster   2 125  84    
Resultat efter finansiella poster   5 238  2 612   
 

ÅRETS RESULTAT  5 238  2 612   
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Nytt kök i Kristianstad
Under 2021 flyttade vi till nya lokaler i 
Kristianstad, fast i samma fastighet. Det 
gav ett helt nytt kök och nya möjlighe-
ter för matlagningskurser. Verksamhe-
ten är nu igång med stort intresse.
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MEDBORGARSKOLAN SYD  
Organisationsnummer 842000-5673       
   

Balansräkning  
per den 31 december       

Tillgångar Not 2021  2020    
Byggnader och mark 2 127  185    
Inventarier, verktyg och installationer 3 34  49    
Summa materiella anläggningstillgångar  160  235    
       

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 4 1 145  1 250    
Fordringar hos koncernföretag 5 1 000  1 000    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 38 770  36 412    
Summa finansiella anläggningstillgångar  40 915  38 662    
   

Summa anläggningstillgångar  41 076  38 897    
        
  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  326  362    
Fordringar hos koncernföretag  6  6    
Övriga fordringar   238  351    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 779  1 145    
Summa kortfristiga fordringar  2 351  1 864    
  

Kassa och bank

Kassa och bank  9 646  6 334    
Summa kassa och bank  9 646  6 334    
Summa omsättningstillgångar   11 996  8 198    
Summa tillgångar   53 072  47 094    
  

 

      
         
         
         
         
         
         

MEDBORGARSKOLAN SYD 
Organisationsnummer 842000-5673

Eget kapital och skulder         Not   2021   2020    
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början  38 407  35 795    
Årets resultat   5 238  2 612    
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  43 645  38 407    
  

 

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  4 367  2 731

Skulder till koncernföretag  150  - 
Övriga skulder  1 348  1 227    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 562  4 730    
Summa kortfristiga skulder  9 427  8 687    
     

Summa eget kapital och skulder   53 072  47 094    
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MEDBORGARSKOLAN SYD  
Organisationsnummer 842000-5673
 

Noter 
Belopp i tkr om inget annat anges

Not redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmäna rådBFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.    

      

Följande avskrivningstider tillämpas                   Nyttjandeperiod

Byggnader  50 år      
Inventarier, verktyg och installtioner  5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet  10 år

Övriga materiella anläggningstillgångar  5 år     
 

 

Not 1    Personalkostnader och styrelsearvoden      
 
  2021  2020    
Medelantalet anställda Föreningen  43  44    
Summa  43  44   

     

Not 2  Byggnader och mark     2021    2020    
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   2 916     2 916    
Avyttringar och utrangeringar    

Vid årets slut  2 916  2 916    
 

Netto anskaffningsvärde  2 916  2 916   
 

MEDBORGARSKOLAN SYD  
Organisationsnummer 842000-5673

Not 2  Byggnader och mark (forts)   2021                 2020     
Ackumulerade avskrivningar    
Vid årets början  -1 475  -1 417           
Årets avskrivning  -58  -59  

Vid årets slut  1 533  -1 475    
  

Ackumulerade nedskrivningar 

Vid årets början  -1 256    -1 256   

Vid årets slut  -1 256  -1 256    
Redovisat värde vid årets slut  127  185 Redovisat värde vid årets slut  127  185 

        

       

Not 3  Inventarier, verktyg och installationer
  2021  2020    
Ackumulerade anskaffningsvärden    

Vid årets början  2 879  2 879    
Nyanskaffningar  -  -   

Vid årets slut  2 879  2 879    
  

Netto anskaffningsvärde  2 879  2 879    
    

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början  -2 829  -2 808    
Årets avskrivningar på anskaffningsvärden  -16  -21

Vid årets slut  -2 845  -2 829      
Redovisat värde vid årets slut  34  49    
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MEDBORGARSKOLAN SYD  
Organisationsnummer 842000-5673 

Not 4   Andelar i koncernföretag

  2021  2020    
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  1 700  1 700    
Lämnade aktieägartillskott  150  -    
Vid årets slut  1 850  1 700    
        

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början  -450  -450  
Under året återförda nedskrivningar  450  - 
Årets nedskrivningar  -705  -   
 

Vid årets slut  -705  -450    
Redovisat värde vid årets slut  1 145  1 250    
       

  

Not 5  Fodringar hos koncernföretag  

  2021  2020    
Ackumulerade anskaffningsvärden  

Vid årets början  1 000  1 000   
Vid årets slut  1 000  1 000    
Redovisat värde vid årets slut  1 000  1 000    
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MEDBORGARSKOLAN SYD  
Organisationsnummer 842000-5673

Not 6  Andra långfristiga värdepappersinnehav

  2021  2020      
Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början  36 655  36 631   
Förvärv  2 358  24  
Omklassificeringar  -243  -

Vid årets slut  38 770  36 655   
  

Ackumulerade nedskrivningar 

Vid årets början  -243  -243    
Under året återförda nedskrivningar  243  - 
Vid årets slut  -  -243       
      

Redovisat värde vid årets slut  38 770  36 412     
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      MEDBORGARSKOLAN SYD  
      Organisationsnummer 842000-5673

   Eslöv, datering enligt datum för elektronisk underskrift

   Styrelsen Medborgarskolan Syd
   

   Mozhgan Zachrison       Gunilla Andersson
   Ordförande       Vice ordförande

      
   Håkan Rosenkvist              Karin Nilsson
       Ledamot               Ledamot

       
   Nicholas Harrisson              Thomas Finnborg
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Till föreningsstämman i Medborgarskolan Syd, org. nr 842000-5673 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Medborgarskolan Syd för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 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 regionchefens ansvar 
Det är styrelsen och regionchefen som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen och regionchefen ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och region-
chefen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
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, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra 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 be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation 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 regionchefens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och region-
chefen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-
sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens för-
måga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som in-
hämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

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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Revisionsberättelse Medborharskolan Syd, org. nr 842000-5673, 2021 2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och regionchefens förvaltning för Medborgarskolan Syd för 
år 2021 samt förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och regionchefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
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 föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 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 vårt uttalande. 

Styrelsens och regionchefens ansvar 
Det är styrelsen och regionchefen som har ansvaret för förvalt-
ningen.

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 regionchefen i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda er-
sättningsskyldighet mot föreningen. 
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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 
Malmö  den   
  
KPMG AB  
  
  
  
Jacob Kvarnhammar   
Auktoriserad revisor  
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AKTIVITETER
Kommunsammandrag

sida 37

STUDIECIRKEL
ESLÖV
HELSINGBORG
HÄSSLEHOLM
HÖGANÄS
HÖRBY
KRISTIANSTAD
LANDSKRONA
LUND
MALMÖ
OSBY
SIMRISHAMN
SJÖBO
SKURUP
STAFFANSTORP
SVEDALA
TOMELILLA
VELLINGE
YSTAD
ÄNGELHOLM
ÖSTRA GÖINGE
TOTALT

KULTURPROGRAM
HELSINGBORG
HÄSSLEHOLM
HÖÖR
KRISTIANSTAD
LUND
MALMÖ
OSBY
SJÖBO
TOMELILLA
TRELLEBORG
YSTAD
TOTALT

ANNAN FOLKBILD-
NINGSVERKSAMHET
BROMÖLLA
BÅSTAD
ESLÖV
HELSINGBORG
HÄSSLEHOLM
HÖGANÄS
KRISTIANSTAD
LUND
MALMÖ
OSBY
SIMRISHAMN
STAFFANSTORP
TOMELILLA
YSTAD
ÄNGELHOLM
TOTALT

Antal
43
81
7
7
1
58
1
166
159
5
7
4
9
7
1
7
3
105
25
3
699

Antal
15
58
168
6
12
49
62
5
164
109
110
758

Antal
2
4
10
54
12
2
86
172
174
26
1
5
1
48
2
599

Kvinnor
184
262
22
26
2
240
3
727
588
21
22
27
64
34
4
36
13
592
102
13
2982

Kvinnor
145
1209
1127
103
100
476
804
60
4000
1647
2737
12408

Kvinnor
14
34
49
235
91
12
501
1238
1389
196
8
58
5
393
9
4232

Deltagare
283
422
34
46
4
341
8
1045
936
31
44
32
66
58
7
52
16
861
162
17
4465

Deltagare
182
1554
1376
146
4578
610
1224
77
8243
2468
4395
24853

Deltagare
14
35
58
316
95
15
619
1496
1752
217
8
64
5
505
13
5212

Timmar
992
1328
387
150
12
1067
20
3246
3770
174
196
151
616
179
9
152
128
3113
604
57
16351

Timmar
15
58
168
6
12
49
62
5
164
109
110
758

Timmar
8
41
94
456
102
17
512
1597
2372
223
9
99
19
659
14
6222

Omräknande värden (Annan 
folkbildning*0,5, Antal 
kulturprogram*9)
992
1328
387
150
12
1067
20
3246
3770
174
196
151
616
179
9
152
128
3113
604
57
16351

Omräknande värden* 
135
522
1512
54
108
441
558
45
1476
981
990
6822

Omräknande värden* 
4
20,5
47
228
51
8,5
256
798,5
1186
111,5
4,5
49,5
9,5
329,5
7
3111
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HÄR NÅR DU OSS
Kontaktuppgifter

REGIONKONTOR
Västergatan 17, 241 24 Eslöv

Mejl region.syd@medborgarskolan.se 

Tel 075-241 68 50

Anställda på regionkontoret
• Regionchef  

Heléne Gustavsson

• Verksamhetschef                             
Reneé Andersson

• Verksamhetschef  
Sara Cederlund

• Verksamhetschef 
Miljöansvarig 
Cesar Vargas

• Murat Saglamoglu 
Verksamhetschef

• Controller 
Jonas Lindberg

• Marknad- och kommunikationsansvarig 
Nadia Bhere

• Personaladministration  
Marianne Palmgren

• Kvalitetssamordnare & BackOffice 
Lisa Rådbo

• IT- och lokalansvarig 
Jannis Gauci 

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen består av:

• Regionchef

• Biträdande regionchef

• Verksamhetschefer

• Controller

• Marknad- och kommunikationsansvarig

LOKALKONTOR
Eslöv
Västergatan 17, 241 31 Eslöv - Regionkontor

Helsingborg
Gasverksgatan 17, 252 18 Helsingborg

Hässleholm
Godtemplaregatan 18 B, 281 31 Hässleholm

Kristianstad
Magasinsgatan 2, 291 32 Kristianstad

Lund
Bangatan 6, 222 21 Lund

Malmö
Hans Michelsensgatan 6A, 211 20 Malmö

Osby
Industrigatan 10, 283 50 Osby 

Simrishamn
Stenbocksgatan 3, 272 32 Simrishamn

Ystad
Adlercreutzgatan 4, 271 39 Ystad

Alla kontor har ett gemensamt  
telefonnummer och mailadress: 
075-241 68 50  
region.syd@medborgarskolan.se
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