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Vi är ett obundet studieförbund. Genom utbildning 
hjälper vi våra deltagare att växa som människor; 
alltid personligt, ibland också karriärmässigt. Vi gör 
det genom att inspirera, förstå och ha förtroende  
för deras egna drivkrafter att lära sig.

Vår vision
Vi ska vara den främsta idéburna organisationen för det 

livslånga lärandet. Vi ska genom kunskap och skapande ge 

människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi ska vara en 

naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande, 

för lärande, för kulturupplevelser och för möjlighet till 

reflektion. Kunskap har ett värde i sig, både för individen 

och för samhällsutvecklingen i stort. Kunskap ger inte bara 

färdigheter och en ökad förståelse för vår omvärld, utan också 

glädje, engagemang och delaktighet. Kunskap förändrar.

Verksamhetsidé
Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära 

anknytning till universitet och högskolor och är fristående 

i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. 

Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning. 

I denna uppgift ingår att samverka med forskare, lärare och 

studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla 

öppet studiearbete. Folkuniversitetet ser det som viktigt att 

pröva nya former och metoder inom folkbildning och vuxen-

utbildning samt att verka för en ökad internationalisering 

av studiearbetet.

Folkbildningstanken
Folkbildningstanken, som är alla människors livslånga rätt 

att fritt söka efter kunskap, genomsyrar vår pedagogik, vår 

organisation och våra värderingar. Vi vill lyfta kunskapens och 

toleransens betydelse för vårt samhälle i motsats till fördomar 

och förutfattade meningar. Vi vill som en engagerad aktör i det 

civila samhället öka individens möjligheter att vara delaktig i 

viktiga samhällsfrågor.

Icke vinstdrivande
Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse. Eventuellt 

överskott återinvesteras för att utveckla verksamheten.

Folkuniversitetets historia i korthet
Parallellt med framväxandet av nya universitet och högskolor 

vid 1900-talets början väcktes tanken på att sprida kunskap 

från universiteten vidare till allmänheten.

Studenter började arrangera egna studiecirklar för 

människor som inte läste på universitetet. Huvudsakligen 

anordnades kurser och föreläsningar inom språk, historia 

och litteratur.

Med hjälp av universitet och studentkårer bildades studie-

ledarföreningar för att samordna verksamheten. 1942 bildades 

Folkuniversitetet som fick status som studieförbund 1947.

Under 1960-talet omorganiserades verksamheten till 

stiftelseform med studentkårerna, universiteten och 

Folkuniversitetsföreningen som huvudmän.

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte 

i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. Därtill 

finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter 

representanter från universiteten, studentkårerna och 

Folkuniversitetsföreningen.

Folkuniversitetet Syd
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds 

universitet omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar 

län samt södra Halland. Vi har fasta kontor på 11 orter.

Verksamheten finansieras med stöd från Region Skåne.

Om Folkuniversitetet

Texter: Hanna Welin Formgivning: Kolossal.se
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Korta avstånd mellan tanke  
och handling en hållbar strategi 
Folkuniversitetet är en flexibel och lättrörlig organisation. Det 

är korta avstånd mellan tanke och handling. Det har visat sig 

vara en hållbar strategi att snabbt kunna anpassa arbetsinsatser 

och utbud till samhällets behov. Inte minst under de senaste två 

årens prövningar präglade av pandemi har Folkuniversitetet 

visat prov på förmågan att styra om sin verksamhet. 

Under pandemiåren har Folkuniversitetets personal 

arbetat intensivt med att bygga ut och få distansutbildning 

på plats. I våra gymnasier, liksom för utbildningar inom sfi 

och Yh har undervisningen skett via digitala plattformar. 

Arbetsmarknadsuppdrag har kunnat genomföras digitalt, 

forskningsföreläsningar har förmedlats digitalt och kursverk-

samheten har bedrivits i form av direktsända lektioner med 

kommunikation mellan elever och lärare som i ett fysiskt 

klassrum. Under 2021 har teknikerna finslipats och lärdomarna 

från det gångna året kommer att följa med in i den ordinarie 

verksamheten. Digitala utbildningsmöjligheter är här för 

att stanna.

Folkuniversitetet har också en viktig uppgift att fylla i att 

verka för det livslånga lärandet. Ett gott exempel på det är 

ett gemensamt projekt om en påfartsutbildning till lärar-

utbildningen. Här har en arbetsgrupp med medlemmar från 

Folkuniversitetet och våra stiftaruniversitet i Lund, Göteborg 

och Umeå under 2021 arbetat fram ett färdigt förslag till en 

sådan inledande utbildning. För den som vill byta jobb eller 

behöver se sig om efter något nytt kan en påfartsutbildning 

vara just det som behövs, det som gör en omställning möjlig.

Det tål att påminnas om att Folkuniversitetet har en fin 

historik i att snabbt finnas där oväntade behov uppstår: låt 

oss till exempel inte glömma bort de insatser som gjordes 

i samband med flyktingkrisen 2015. I skrivande stund är 

framtiden djupt oviss och återigen är människor på flykt 

undan krigets fasor. Då som nu vill Folkuniversitetet 

finnas där medmänniskorna finns och där vi bäst behövs. 

Folkuniversitet mobiliserar för kunskapsförmedling.

Lynn Åkesson, ordförande



Folkuniversitetet är 
där vi behöver vara!

ANNIKA DOLK, STIFTELSEREKTOR
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2021 har varit ett år som i allt präglats av corona-

pandemin vilken medfört stängda lokaler, inställda 

studiecirklar, distansstudier, hemarbete och 

införande av nya rutiner. Det har varit en krävande 

process där många ”gamla sanningar” omprövats, 

men det har samtidigt varit ett spännande år 

under vilket vi lärt oss att inte bara reagera på 

det som händer utan att också vara proaktiva och 

fatta beslut utan att veta hur framtiden kommer 

gestalta sig.

Organisationens förmåga att snabbt ställa 

om utifrån rådande omständigheter, utan att 

deltagares lärande påverkas, har visat sig vara 

mycket god. Personalens engagemang och bered-

villighet att använda digitala verktyg har varit 

förutsättningar för att så har kunnat ske, likaså 

den nya organisation som introducerades 1 januari 

2021 som har medfört att ansvarig chef kommit 

närmare den verksamhet hen leder.

De åtgärder som vidtogs under föregående år 

med stora sparbeting, anställningsstopp, och sats-

ningar på digitala lösningar gav bättre effekt än 

förväntat. 2021 har varit ett år av utveckling både 

vad gäller omsättning, organisation, pedagogik 

och arbetssätt, vilket resulterat i ett resultat som 

tryggar stiftelsens vidare utveckling.

Främjande av stiftelsens ändamål
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten 

vid Lunds universitet har till ändamål att bedriva 

folkbildning och vuxenutbildning. Detta görs 

genom att all verksamhet tar sin utgångspunkt i 

folkbildningens värdegrund, idé och metod. 

Att vi verkar inom tre områden: skolor, folk-

bildning och vuxenutbildning skapar bredd och 

gör organisationen unik. Verksamhetsområdena 

omfattas alla av Folkuniversitetets verksam-

hetsidé: att genom kunskap och skapande ge 

människor förutsättning för ett rikare liv, och 

de kännetecknas av den kunskaps- och männis-

kosyn som är sprungen ur folkbildningen. Inom 

vuxenutbildningen kommer detta till uttryck i 

att människor ges möjlighet att utvecklas och ta 

ansvar i samhällslivet och på arbetsmarknaden, 

samt skapa förutsättningar för vidare studier. 

Skolverksamheten ger deltagarna de bästa 

förutsättningar för högre studier, och inom 

folkbildningen erbjuds människor möjlighet 

att utifrån ett eget val tillgodogöra sig och 

förädla kunskaper och färdigheter för det syfte 

de själva valt.

Genom att vara verksam inom dessa områden 

kan stiftelsen förverkliga den målbild 

Folkuniversitetets förbundsstyrelse antagit, 

att vara

• en stabil nationell aktör

• en självklar del av det livslånga lärandet

• en stark röst med förmåga att påverka

• en naturlig länk till utbildningsvärlden 

utanför Sverige

Folkbildning
Folkbildningens omsättning har minskat med 

3,4 % och är det verksamhetsområde som drabbats 

hårdast av myndigheternas restriktioner i 

samband med coronapandemin. Teoretiska 

kurser har kunnat genomföras som distans- eller 

fjärrundervisning, men många har behövt ställas 

in för att anmälningarna uteblivit. De estetiska 

kurserna har behövt reducera deltagarantalet för 

att inte riskera smittspridning och de studiecirklar 

som får stöd av Folkuniversitetet i region Syd för 

sin bildningsverksamhet har av naturliga skäl 

inte kunnat träffas. Detta bidrar, tillsammans 

med alla de kulturarrangemang och forsknings-

föreläsningar som inte kunnat genomföras, till en 

minskad timvolym, men andelen unika deltagare 

har inte minskat i samma utsträckning. 

De riktade medel som regeringen tillskjutit 

folkbildningen för att kunna göra särskilda 

insatser har medfört att Folkuniversitetet 

Syd kunnat genomföra: Arbetsmarknadsnära 

insatser på distans (AMNI), Svenska från dag ett, 

Vardagssvenska, Uppsökande och motiverande 

insatser riktade till utrikes födda kvinnor samt 

Särskilda insatser för att stärka demokratin. 

Och genom filialen Södra folkhögskolan i 

Helsingborg har också Etableringskurser samt 

Studiemotiverande folkhögskolekurser givits 

med gott resultat. 



Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen har ökat med 27 % jämfört med föregående 

år och utgör därmed 39 % av stiftelsens totala omsättning. 

Det är primärt Arbetsförmedlingsuppdragen Rusta och matcha 

samt Introduktion till arbete som fått ta emot ett ökat antal 

deltagare. Samtidigt har volymerna i Svenska för invandrare 

varit relativt stabila. 

Skolor
Verksamhetsområde skolor har utökats med nya yrkeshög  - 

s koleutbildningar samtidigt som Johannes Hedberggymnasiets 

utvidgning fortsatt, och alla skolor har fyllt sina platser 

vilket medfört en omsättningsökning i verksamhetsområdet 

med 6,7 %.

Ekonomi
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds 

universitet omsatte under 2021 271,6 miljoner kronor vilket är 

en ökning med 11 % jämfört med föregående år. De åtgärder 

som vidtogs under föregående år för att kunna generera det 

överskott stiftelsen behöver för att trygga verksamheten, 

uppfylla ändamålet och utvecklas gav önskad effekt under 

2021. Resultatet blev positivt och uppgick till + 6,8 % av 

omsättningen. Styrelsen har satt ett mål på att överskottet bör 

vara + 3 %. Under den senaste femårsperioden har stiftelsen, 

med årets resultat inräknat, nått ett genomsnittligt resultat 

på + 2 % per år.

Personal
Antal månadsanställda har varit 378, varav 27 % män och 73 % 

kvinnor. Detta är en marginell ökning av antal personer och 

andel kvinnor. Den årliga kartläggning som görs i samråd 

med fackliga organisationer uppvisar inga könsskillnader 

vad gäller lönesättning. 

En policy för distansarbete har införts vilken innebär att 

det är arbetsuppgiften som styr var arbetstagaren utför den, 

inte arbetsplatsen. Och det är respektive chef som fattar 

beslut om var arbetstiden förläggs i samråd med individ, med 

hänsyn tagen till förutsättningar för hemarbete, arbetets art 

och behov av att verka mot kund, deltagare eller i samspel 

med kollegor.

Framtiden – externt
Det nya statsbidragssystem för folkbildningen som 

Folkbildningsrådet håller på att arbeta fram, och som ska 

börja gälla från och med den 1 januari 2024, kommer att 

påverka stiftelsens verksamhet. Redan nästa år införs skärpta 

skrivningar i statsbidragsvillkoren kring granskning och 

omställningen av folkbildningsverksamheten är påbörjad 

genom bland annat satsningar på nya målgrupper och ett 

fritt och frivilligt studiearbete kring klimatomställningen 

och Agenda 2030. 

Arbetsförmedlingens kundvalsuppdrag Rusta och matcha 

skapar möjligheter för oss att starta på nya orter och 

uppdraget Introduktion till arbete kommer förmodligen 

ersättas med någon annan form av rehabiliteringsuppdrag 

samtidigt som en ny upphandling av Korta vägen är på gång. 

LAS-uppgörelsen mellan näringslivet och stora delar av 

fackföreningsrörelsen, med dess satsning på omställning, 

kommer förhoppningsvis innebära att Folkuniversitetet ges 

möjlighet att i samverkan med omställningsfonder, universitet 

och högskolor genomföra utbildningsinsatser. Likaså ser vi 

stora möjligheter att vara en aktör inom idéburen välfärd, om 

den lagrådsremiss som tagits fram blir verklighet.

Framtiden – internt
För en stiftelse vars ändamål är att bedriva folkbildning och 

vuxenutbildning är ett agilt förhållningssätt en förutsättning. 

Den organisationsmodell vi har med korta beslutsvägar och ett 

nära ledarskap möjliggör snabba förändringar. Det finns också 

en stor utvecklingspotential i den ökade användningen av 

digitala verktyg som gör att vi kommer kunna nå fler deltagare 

och skapa nya erbjudanden.

Skolverksamheten fortsätter öka och nu när Johannes 

Hedberggymnasiet är utbyggt tittar vi på att utöka 

också Einar Hansengymnasiet, samtidigt som fyra nya 

yrkeshög skoleutbildningar startas hösten 2022. Stora 

förhoppningar finns också knutna till att Södra folkhögskolan 

i Helsingborg, som idag är en filial, ska få påbörja en treårig 

försöksverksamhet i egen regi med målet att få självständig 

folkhögskolestatus. 

Tack
Tack till all personal i regionen som förmått ge deltagare, 

elever och kunder förutsättningar att fortsätta lära och skapa 

tillsammans, trots de begränsningar coronapandemin medfört. 

Det år vi lägger bakom oss har varit ansträngande men har 

också givit erfarenheter att ta med när vi nu blickar framåt och 

Folkuniversitetets lokaler återigen fylls av människor.

Annika Dolk,

Stiftelserektor



Årsberättelse 2021 · Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Lunds universitet 7

Årets som gått har inneburit många 

förändringar; vi kan nu se slutet på den 

process som påbörjades redan 2019. 

Johannes Hedberg är fullt utbyggt 

till 450 elever och ombyggnaden är i 

princip klar. Sfi och folkbildningen har 

flyttat under sommaren till vårt eget 

hus på Trädgårdsgatan 25 i Helsingborg 

- en central plats med möjlighet till en 

bygga en stark identitet i Helsingborg. 

Vi fick även en ny sfi-auktorisation i 

Helsingborg och var näst störst aktör för 

sfi i staden med ca 300 samtidiga elever.  

I Landskrona startades ett nytt sfi-sam-

arbete med Jämshögs folkhögskola i 

Landskrona. Arbetsmarknadsområdet 

har legat på en hög deltagarnivå mellan 

300-350 deltagare inom Introduktion 

till arbete (INAB). Vi har även startat 

upp INAB i Ängelholm och oktober 

startade vi Kundval Rusta och matcha i 

Landskrona, Helsingborg och Ängelholm. 

Deltagarantalet har ökat successivt 

och vi har passerat 150 deltagare med 

råge. Under slutet av året kunde vi 

även återuppta försäljningen av våra 

rehabiliterings- och omställningstjänster. 

Inom folkbildningen intar fortsatt 

dansen en särställning i antalet delta-

gare. Dessutom har diplomutbildningen 

till Montessoripedagog lyckats väl trots 

pandemin och vi har behållit vår SeQF-

certifiering. Förskolorna i Halmstad 

fortsätter vara attraktiva med 40 barn 

på Äpplet och 27 barn på Fridhem. 

Närmare 1000 personer deltog förra året 

i någon av distriktets arbetsmarknads-

uppdrag. Rusta och matcha har under 

året funnits på 10 orter i distriktet och 

avlöst tidigare Stöd och matchnings-

uppdraget. Dessutom har uppdrag som 

Introduktion till arbete, Korta vägen 

och Naturunderstödd rehabilitering 

funnits hos oss. Tillsammans med 

Jämshögs folkhögskola bedrivs fortsatt 

en stabil sfi-verksamhet i 7 kommuner 

där över 1000 deltagare har deltagit i 

utbildningen. I Växjös vuxenbildning har 

deltagarantalet ökat stadigt och fler än 

1000 deltagare har tagit del av olika typer 

av kurser i svenska som andraspråk. 

I pandemins spår har vi sett en ökad 

efterfrågan på skapandeverksamhet som 

t ex keramikkurser. Vi ser också ett ökat 

intresse för våra diplomutbildningar till 

projektledare, grafisk designer, ekonomi-

assistent och redovisningsekonom.

Under 2021 köptes fastigheten där vår 

förskola och grundskola Regnbågen i 

Kalmar i många år byggt upp en stabil 

verksamhet. Med detta förvärv ges 

möjlighet att ytterligare förstärka 

kvalitén och förbättra arbetsmiljön 

för såväl personal som elever. Förutom 

på distrikt Östs fyra huvudorter 

– Kristianstad, Växjö, Kalmar och 

Karlskrona – har vi kultur och förenings-

verksamhet i de flesta av distriktets 33 

kommuner, även om mycket har varit 

vilande under pandemin.

Även 2021 präglades av den pågående 

pandemin men med en viss återhämtning 

av antalet kurser i kursverksamheten. 

Samtidigt ökade antalet distanskurser 

kraftigt. Kurserna i sjukvårdssvenska 

till utländska deltagare påverkades 

kraftigt av inreserestriktioner. Även vår 

studiecirkelverksamhet i samarbete med 

föreningar, kulturgrupper och student-

organisationer påverkades negativt av 

pandemin. Många cirklar och föreningar 

pausade eller drog ner på sin verksamhet.

 Distrikt syd har ett regionalt uppdrag att 

bedriva Yrkeshögskola vilken har kunnat 

fortsätta relativt opåverkat. Detta år 

utbildade vi till Kommersiell drönarpilot i 

Ljungbyhed och Läke- och livsmedelstek-

niker i Lund. I den nya ansökningsom-

gången inför 2022 har beviljats hela fyra 

nya utbildningar. I distrikt Syd ligger 

Lunds Konst- och designskola med 32 

elever, en av endast tre konst- och kultur-

utbildningar i Skåne. I Malmö ligger 

distriktets gymnasieskola Einar Hansen 

gymnasiet med 225 elever. Vår sfi-verk-

samhet bedrivs i Lund i samarbete med 

Hvilans folkhögskola och i Malmö i 

samarbete med Eslövs folkhögskola. 

Under året har ca 900 elever deltagit i 

sfi i distriktet. Under hösten startade 

det nya kundvalet Rusta och matcha 

på uppdrag av Arbetsförmedlingen i 

Malmö och Lund. I Malmö och Trelleborg 

har vi även genomfört uppdragen 

Introduktion till arbete samt Yrkes- och 

studieförberedande moduler.

Rapport från distrikten

Distrikt  
Väst
Jens Jording,  
distriktschef

Distrikt  
Öst
Maria Skoglund, 
distriktschef

Distrikt  
Syd
Björn Ahlgren, 
distriktschef
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Föreläsningar i tiden
Klimat och hållbarhet, propaganda och källkritik 
– och virus och vaccin. Folkuniversitets föreläsningar 
speglade flera av de stora samhällsfrågorna under 
2021. Det var också tanken. 

– Vi jobbar för att fånga upp de bollar som är i luften när 

vi planerar programmet. Vilka frågor är viktiga i samhället 

och vår omvärld? säger Susanne Alpar, som arbetar som 

Folkuniversitetets koordinator för Region syds östra distrikt.

Under året som gått arrangerades 98 föreläsningar runt om 

i Region syd. Av de utvalda ämnena ligger många i linje med 

Folkuniversitets handlingsplan, nationellt, regionalt och i 

distrikten, med fokusområden såsom hållbarhet och hälsa. 

– Vi lyssnar också in våra samarbetspartner och vad de har 

för önskemål, säger Susanne Alpar.

De mest efterfrågade temana är just hälsa och historia, 

och astronomi. Så har det sett ut i många år. Två av de mest 

populära föreläsningarna 2021 var Henrik Widegren, doktor i 

medicinsk vetenskap, som pratade om skrattets betydelse för 

hälsan och fysikern Urban Erikssons astronomiföreläsningar, 

riktade till hela familjen.

– Urban Eriksson lyckas berätta om komplicerade saker som 

mörk materia och mörk energi på ett pedagogiskt sätt. Det där 

är ju en ständig utmaning, att hitta föreläsare som kan göra det 

svåra skapligt lättförståeligt.

Pandemin satte två tydliga avtryck i verksamheten. 

Uppemot hälften av föreläsningarna  fick sändas digitalt, något 

som fungerade bättre än Susanne Alpar hade vågat hoppas på. 

Planen är därför att kunna erbjuda både och framöver, när det 

är möjligt. Pandemin blev även ett ämne i sig. I samarbete med 

Region Skåne ordnades en digital föreläsningsserie för att öka 

kunskapen om såväl sjukdomen som vaccinen.

– Vi samverkade även med Folkuniversitets SFI och ordnade 

tolkar till vissa av föreläsningarna. Det var väldigt lyckat.

Just nu planeras en rad föreläsningar som på olika sätt berör 

Ukraina och kriget, berättar Susanne Alpar. För att locka fler 

i den yngre målgruppen och familjer med småbarn, funderar 

de också på att oftare arrangera föreläsningar kopplade till 

sociala aktiviteter.

– Kanske provar vi med en after work-variant och satsar på 

fler som riktar sig till hela familjen. De föreläsningar vi håller 

på bibliotek och museum brukar exempelvis vara väldigt 

uppskattade. 
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Digitala resor höll 
gemenskapen vid liv
Vänskap och social samvaro är kärnan i träffpunkten Koncensus 
verksamhet. När pandemin stängde dörrarna till lokalerna i 
Kristianstad blev den digitala satsningen därför extra betydelsefull. 

Till Koncensus kommer personer som 

har en fysisk funktionsvariation eller 

ett medicinskt problem som gör att 

de inte kan arbeta. Här får de både ett 

sammanhang och möjligheten att gå 

kurser i allt från hantverk och musik 

till friskvård. 

– Varje dag kommer mellan 50 och 

60 personer hit. Vi ser vilken enorm 

betydelse det har och vilken nytta det 

gör, säger Joakim Olsson, en av de fem 

som arbetar på Koncensus.

Pandemin skulle därför ha kunnat 

drabba deltagarna än hårdare än vad 

den faktiskt gjorde, menar han. Precis 

innan den slog till hade de tackat ja till 

att vara med i Region Skånes projektet 

Digitalt utanförskap, med målet att nå 

och hjälpa personer som behöver mer 

kunskap för att bättre hänga med i den 

digitala utvecklingen. På så sätt kunde 

de låna ut läsplattor och webkameror 

till dem som behövde och hålla kortare 

utbildningar om hur de fungerade, 

liksom om de smarta telefoner som 

deltagarna redan hade men behövde 

mer kunskap om. 

– Pandemin kom verkligen lägligt, om 

man får säga så, eftersom vi precis hade 

kommit igång med vår satsning, säger 

Joakim Olsson.

Tillsammans med sina kolleger satte 

han samman digitala reseberättelser 

med kartor och bilder som deltagarna 

kunde hänga med på. De gjorde 

också filmer på olika teman, såsom 

matlagning, liksom födelsedags-

hälsningar inför allas bemärkelsedagar. 

– Det blev så lyckat. Jag skulle säga 

att det här var en rejäl livlina för 

många för att bryta utanförskapet. 

Det är ju en speciellt utsatt grupp 

redan från början och många  tillhör 

dessutom en riskgrupp.

De körde fem digitala träffar i 

veckan och runt 30 personer deltog 

fullt ut. De övriga höll personalen 

kontakt med över telefon. Därutöver 

träffades de utomhus i små grupper, 

alltid i enlighet med gällande 

restriktioner.

– Vi grillade och hade walk and talk-

träffar och annat roligt. Att kunna ses 

på riktigt när det går är förstås viktigt.  

Den ökade digitala kunskapen 

har gjort att fler idag kan betala sina 

räkningar på datorn eller i telefonen, 

kan följa nyheterna och lättare 

kommunicera med familj och vänner. 

– Det här har fått många att växa. 

Nu planerar vi att fortsätta utveckla 

den tekniska kunskapen och exem-

pelvis ordna kurser om hur man kan 

hålla kontakt med släktingar som bor i 

annat land via sociala medier.
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Unga får verktyg 
att vända ångest till 
engagemang
Klimatkrisen är akut och många ungdomar är allvarligt oroade  
över att inte tillräckligt mycket görs. En del är frustrerade,  
andra närmast paralyserade. Hur hjälper vi unga att hantera  
sin oro och kanalisera sitt engagemang? 

Det är de stora och viktiga frågorna 

som ligger bakom Folkuniversitetets 

och Klimatpsykologernas pågående 

projekt. Under tre år arbetar de 

fram olika metoder för att ge 12- till 

25-åringar kunskap och verktyg för att 

hantera sina känslor, dela med sig av 

sina tankar och agera på ett konstruk-

tivt sätt. Det berättar Lisa Garting, 

Folkuniversitetets projektledare.

– Det handlar inte om en ångest 

som ska botas, oron de känner är ju 

fullkomligt rimlig. Ungdomar har rätt 

att bli lyssnade på och tagna på allvar. 

Det vi vill är att stötta och stärka 

dem så att de kan vända den till något 

konstruktivt. Det handlar om att ta 

tag i känslorna, och agera på dem, 

istället för att låta dem äta upp en.

I nära samverkan med ungdomar 

i målgruppen tar Lisa Garting och 

hennes kolleger fram en metodbank 

av material som kan användas av allt 

från skolor till studiegrupper. 

I konceptet ”klimatkänslogruppen” 

träffas ett gäng ungdomar och en 

representant från projektet vid fem 

tillfällen. 

– Det är viktigt att få ett samman-

hang där du både kan prata om dina 

känslor och få kunskap och förståelse 

för hur känslor fungerar. 

En central punkt är att lyfta vikten 

av kollektivt engagemang, menar 

Lisa Garting. Vi mår bättre när vi 

går samman och agerar gemensamt. 

Det gör det dessutom betydligt lättare 

att åstadkomma en förändring. 

– Istället för att bara kunna påverka 

som konsument kan du agera som 

samhällsmedborgare. I grupp kan du 

omvandla dina känslor till en kraft 

som faktiskt gör skillnad. 

Även om klimatkrisen är en 

enorm, global utmaning kan även 

små förändringar göra skillnad, 

understryker Lisa Garting. Att lyfta 

en liten lokal fråga kan, exempelvis, 

påverka den egna skolledningen eller 

politikerna i kommunen. 

– Förhoppningen är att det ska 

komma ut en massa aktiva ungdomar 

ur det här.

Samtidigt gäller det att inte lägga 

alltför stort ansvar på de ungas axlar. 

– En annan viktig fråga är att 

engagemanget måste vara hållbart 

i längden. Hur gör man för att orka 

hålla i? 
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När klassrummet flyttar ut
Visst går det att lära tillsammans med andra på ett 
tryggt och säkert sätt. Det vittnar deltagarna om när 
språkkursen flyttar ut i parken. 

– I’ve never had a rainy day on the golf course, thank God!

Kvinnan som har vädergudarna med sig är Anne Coghlan, 

irländska från födseln och sverigebo sedan mer än 20 år. 

På tisdagskvällar leder hon kursen Engelska walk and talk.

Idag går promenaden genom Botaniska trädgården i Lund. 

Deltagarna går i par och pratar om allt mellan himmel och 

jord. Någon berättar att det byggts bredare trottoarer i 

London för att göra plats åt alla som bytt kollektivtrafiken 

mot promenader. I ett annat samtal diskuteras Benjamin 

Ingrossos matlagningsprogram. När någon famlar efter rätt 

ord kommer Anne Coghlan till undsättning. Som kursledare 

fungerar hon som såväl språkstöd som samtalsledare. 

Den dominerande orsaken till att deltagarna valt en utomhus-

kurs är pandemin. Att följa restriktionerna med avstånd och 

umgänge utomhus är viktigt, samtidigt som kunskapstörsten 

är större än någonsin. Då blir naturen som klassrum en optimal 

lösning. Och att lära sig utomhus kommer med fler fördelar 

menar deltagaren Caroline Wendt.

– Jag känner mig mer avslappnad med engelskan när vi är i 

rörelse. Fokus ligger på omgivningarna snarare än på den som 

pratar, säger hon.

Gruppen rör sig i sakta mak och stannar till vid en blomma 

för att diskutera dess namn. De vackra omgivningarna och 

promenadens lugna tempo har en rogivande effekt. På temat 

berättar Anne Coghlan om en vetenskaplig artikel hon nyligen 

läst där forskare kommit fram till att multitasking dödar 

produktiviteten och har negativa effekter på hjärnan. Istället 

bör vi lugnt och systematiskt fokusera på en sak i taget. 

Anne Coghlan sammanfattar:

– Monotasking is the new thing ladies!
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Skolan rustade henne  
för framtiden
Efter två år på Södra Folkhögskolans allmänna linje 
i Helsingborg hade Maya Hristova Pau inte bara fått 
en bra utbildning. Hon hade också ett helt annat 
kontaktnät ute i samhället och var redo att prova 
något alldeles nytt. 

– Det som var så unikt med Södra Folkhögskolan var att vi fick 

ge oss ut i samhället, träffa folk och lära oss saker på riktigt.

Maya Hristova Pau sökte till skolans allmänna linje för att få 

den högskolebehörighet hon saknade från gymnasiets teater-

program. Hon hade hört om nyöppnade Södra Folkhögskolan 

och var glad att det fanns en folkhögskola mitt i stan. 

– Förutom de vanliga grundämnena som vi förstås läste, så 

gjorde vi många olika besök och hade ofta workshops på skolan 

då det kom olika föreläsare utifrån. 

Hon minns särskilt när Brottsofferjouren och Kvinnojouren 

var där. Och ambulansföraren och socionomen som berättade 

om sina respektive yrken. Varje vecka stod ”kreativ torsdag” på 

schemat. Då brukade Maya passa på att ge sig ut på studiebesök. 

– På det här sättet fick vi en helt annan koll på hur saker 

fungerar och på olika saker man kan göra och jobba med. 

Men det som betydde allra mest för mig var kontaktnätet ute 

i samhället som jag byggde upp.

Det är också på den vägen som Maya Hristova Pau kom att 

välja ett helt nytt spår i livet, som hon aldrig tidigare ens hade 

snuddat vid. När hon gick ut skolan våren 2021 hade hon sökt 

en rad olika samhällsvetenskapliga kurser på universitetet. 

Men så fick hon höra talas om en utbildning i programmering 

som leddes av en lärare som hon bland annat träffat under sitt 

studiebesök på Mindpark i Helsingborg. 

– Varför inte bara go for it och se om det är något för mig, 

tänkte jag. Jag hade visserligen alltid haft svårt för matte, men 

kursen var ju bara på sex månader, så jag kunde ju i alla fall 

testa, säger Maya Hristova Pau.

Det ångrar hon inte. Efter avslutad kurs jobbar hon nu som 

lärarassistent på nybörjarkursen och har bestämt sig för att 

fortsätta plugga programmering, troligen på Yrkeshögskolan. 

– Det är inte alls så svårt som 

jag trodde. Och det är roligt. 

Dessutom vet jag ju att det 

är ett bristyrke i samhället. 

Men hade det inte varit för 

alla sociala kontakter jag fick 

på Södra Folkhögskolan hade 

jag nog aldrig ens kommit 

på tanken.
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Allt fler längtar efter 
att få uttrycka sig 
med händerna 
Forskningen bekräftar den mänsklig erfarenheten: skapande handarbete 
och hantverk får oss att må bra. Det är därför inte förvånande att 
Folkuniversitets kurser i keramik är så populära som de är. 

– Jag hör ofta människor berätta hur 

mycket de längtat efter att få uttrycka 

sig med händerna. Jag ser det som en 

längtan efter att få knyta samman 

handen med hjärtat och hjärnan, med 

känslorna och intellektet, säger Anna 

Kinman, keramiker och kursledare på 

Folkuniversitetet i Malmö och Lund. 

Faktum är att det finns gott om 

forskningsrön som visar hur den 

skapande handen stimulerar stora 

delar av hjärnan och stärker kommu-

nikationen mellan hjärnhalvorna och 

den kreativa förmågan. Dessutom 

visar forskning att stressen minskar 

när vi skapar med våra händer och att 

stoltheten över det vi åstadkommer 

kan öka halten av tillfredsställande 

dopamin.

– Det uppstår en kontemplativ 

stämning i keramikverkstaden. 

Här får du ägna dig åt en konkret 

sak under ganska lång tid, vilket är 

ovanligt idag när det ska multitaskas. 

Det är en fantastisk stund, utan en 

massa prestationskrav, där det bara är 

du och ditt material som gäller, säger 

Anna Kinman.

Den taktila upplevelsen har under 

senare år fått ett värde som den inte 

har haft på länge, menar hon. Processen 

att utforska och lära känna ett material, 

få känna och forma, är något helt annat 

än att se det hända på en skärm. 

– Att skapa något själv, något i tre 

dimensioner, ger en stark upplevelse av 

att vara i den konkreta världen.

Tröskeln till keramikverkstaden är 

inte hög, menar hon. Hit kommer både 

barn och vuxna i alla åldrar. Nybörjare 

och de mer avancerade kan skapa i 

samma rum, med samma material. 

– Teknikerna i sig är egentligen inte 

så komplicerade. På samma sätt som 

du formar en tekopp med hjälp av 

en cylinder, kan man i princip bygga 

pelare starka nog att bära ett kyrktak. 

Kunskapen vi fyller på med längs vägen 

vidgar möjligheterna att anta större 

utmaningar.

Anna Kinman berättar om en 

deltagare på en av hennes kurser i 

skulptur, som drabbats av en sjukdom 

som gör att hon på sikt kommer att 

förlora sitt talade språk. Nu sökte hon 

nya sätt att kunna uttrycka sig.

– Det skapande hantverket är så 

viktigt. Det utvecklar hela människan.
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Folkuniversitetet i din kommun
ALVESTA 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

BJUV* 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

BORGHOLM 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

BROMÖLLA

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

BURLÖV 

Studiecirklar och kulturprogram 

ESLÖV 

Studiecirklar och kulturprogram 

FALKENBERG 

Kursprogram: dans 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

HALMSTAD* 

Kursprogram: språk, dans, estiska 
ämnen, musik 

Diplomutbildning: 
Montessoripedagogik 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Halmstads Pensionärsuniversitetet 

Svenska från dag ett samt 
Vardagssvenska för asylsökande 

Personalutbildning 

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
Korta vägen, Arbetsträning, validering 
av generella kompetenser, Stöd och 
matchning, Etableringskurs

Skolverksamhet: 
Montessoriförskolorna Äpplet och 
Fridhem 

HELSINGBORG 

Kursprogram: språk, estiska ämnen, 
data, ekonomi, musik, tolkutbildning 

Diplomutbildning: Ekonomiassistent 

Föreläsningsprogram: 
forskningsföreläsningar 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Nordvästra Skånes Senioruniversitetet 
och Mångkulturellt Center 

Personalutbildningar

Projekt: NAD – Nätverk Aktivitet 
Delaktighet

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
INAB - Introduktion till arbete, 
arbetsträning och förstärk arbets-
träning, validering av generella 
kompetenser, Stöd och matchning, 
KROM – kundval rusta och matcha

Uppdrag för kommunen: Sfi – Svenska 
för invandrare, anordnare i stadens 
kundvalsmodell. Svenska som 
andraspråk grund, yrkespraktik och 
jobbprojekt, AIRS (arbetslivsinriktat 
rehabiliteringsstöd), arbetsträning

Skolverksamhet: Johannes 
Hedberggymnasiet, samhälls-
vetenskapsprogrammet och 
naturvetenskapsprogrammet samt 
språkintroduktion för nyanlända 

Folkhögskolefilial till Södra 
Stockholms Folkhögskola, allmän 
kurs, etableringskurs, studieför-
beredande folkhögskolekurs 

HULTSFRED 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

HÄSSLEHOLM 

Sfi i samarbete med Jämshögs 
folkhögskola 

Rusta och matcha 

INAB – Introduktion till arbete 

HÖGANÄS 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

HÖGSBY 

Rusta och matcha 

HÖÖR 

Studiecirklar och kulturprogram 

KALMAR 

KSU – Kalmar Senioruniversitet 

Hangaren – replokal för 
musikverksamhet 

Samarbete med UNIK 

Kursverksamhet i olika ämnen 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
Korta vägen, Rusta och matcha, INAB 
– Introduktion till arbete 

Sfi tillsammans med Jämshögs 
folkhögskola 

Skolverksamhet: Regnbågen 
Montessoriförskola och grundskola 

KARLSHAMN 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Rusta och matcha 

KARLSKRONA 

Kursverksamhet i olika ämnen

Föreningssamarbete: Seniorer i skolan, 
studiecirklar och kulturprogram  

Rusta och matcha 

Riktade insatser mot nyanlända

KLIPPAN* 

Yrkeshögskola: Kommersiell drönar-
pilot (Ljungbyhed)

KRISTIANSTAD 

SeniorU – Nordöstra Skånes 
senioruniversitet 

Rusta och matcha

INAB – Introduktion till arbete 

Tolkutbildning 

Kursverksamhet i olika ämnen

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Koncensus 

Grön Rehab 

Internationella projekt 

Sfi tillsammans med Järmshögs 
folkhögskola 

Riktade insatser mot nyanlända

KÄVLINGE 

Studiecirklar och kulturprogram 

LAHOLM 

Föreningsarbete: Kulturprogram 

LANDSKRONA 

Kursprogram: språk, estiska ämnen, 
ekonomi Föreningssamarbete: 
studiecirklar och kulturprogram 

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
INAB Introduktion till arbete, 
Arbetsträning och förstärk arbets-
träning, Stöd och matchning, KROM 
– kundval rusta och matcha

Uppdrag för kommunen: Sfi – Svenska 
för invandrare, anordnare i stadens 
kundvalsmodell, Föräldrasvenska 

LESSEBO 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram

LJUNGBY 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

LOMMA 

Studiecirklar och kulturprogram 

LUND 

Kursverksamhet i olika ämnen 

Utbildning för yrkeslivet 

Föreläsningsprogram: 
forskningsföreläsningar 

Lunds senioruniversitet 

Studiecirklar och kulturprogram 

Samverkan med föreningar 
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Samarbeten med kulturinstitutioner 

Personalutbildning för bransch och 
företag 

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
Rusta och matcha

Svenska och samhällsorientering för 
asylsökande 

Sfi i samarbete med Hvilans 
folkhögskola 

Lunds Konst/ designskola (Konst- och 
kulturut bildning) 

Yrkeshögskola: Läke- och livsmedel-
stekniker, Livsmedelsintraprenör

ISU international programs 
Internationella språkexaminationer 

MALMÖ 

Kursverksamhet i olika ämnen 

Utbildning för yrkeslivet 

Diplomutbildningar 

Föreläsningsprogram, 
forskningsföreläsningar 

Personalutbildning för bransch och 
företag 

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
Rusta och matcha, Introduktion till 
arbete 

Sfi i samarbete med Eslövs 
folkhögskola 

Studiecirklar och kulturprogram

Samverkan med föreningar 

Musiklokaler 

Samarbeten med kulturinstitutioner 

Svenska och samhällsorientering för 
asylsökande 

Studie- och kulturverksamhet för 
deltagare med funktionsvariation  

Internationella språkexaminationer, 
IELTs, Cambridge

MARKARYD 

Föreningssamarbete: kulturprogram

MÖNSTERÅS 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Rusta och matcha 

Riktade insatser mot nyanlända

MÖRBYLÅNGA 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

NYBRO 

Sfi i samarbete med Jämshögs 
folkhögskola 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Rusta och matcha 

OLOFSTRÖM 

Kulturprogram 

Rusta och matcha 

Sfi i samarbete med Jämshögs 
Folkhögskola 

OSBY 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

OSKARSHAMN 

Föreningssamarbete: kulturprogram  

Rusta och matcha 

RONNEBY 

Grupp 39 - Kulturförening för kvinnor 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Riktade insatser mot nyanlända

Rusta och matcha 

Sfi i samarbete med Jämshögs 
Folkhögskola 

SIMRISHAMN 

Föreningssamarbete: kulturprogram 

SJÖBO 

Studiecirklar och kulturprogram 

SKURUP 

Studiecirklar och kulturprogram

STAFFANSTORP 

Studiecirklar och kulturprogram 

Musiklokaler 

SVEDALA 

Studiecirklar och kulturprogram 

SÖLVESBORG 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

TINGSRYD 

Föreningssamarbete: Kulturprogram 

TOMELILLA 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

TORSÅS 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

TRELLEBORG 

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
Yrkes- och studieförberedande 
moduler, Introduktion till arbete 

Studiecirklar och kulturprogram 

Samverkan med föreningslivet 

UPPVIDINGE 

Kulturprogram 

VELLINGE 

Studiecirklar och kulturprogram 

VÄSTERVIK 

Kulturprogram 

VÄXJÖ* 

SUV – Senioruniversitetet i Växjö 

Sfi 

SvA-grund 

SvA gymnasial nivå 

Grundläggande orienteringskurs i 
arbetsliv 

Stöd och matchning 

Kursverksamhet i olika ämnen 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram

Företagsutbildningar 

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
Korta vägen, Rusta och matcha, 
Ateljéverksamhet 

Riktade insatser mot nyanlända

YSTAD 

Studiecirklar och kulturprogram 

Sfi i samarbete med Jämshögs 
folkhögskola 

ÅSTORP 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

ÄLMHULT 

Föreningssamarbete: kulturprogram 

ÄNGELHOLM 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram

Uppdrag för Arbetsförmedlingen: 
INAB -Introduktion till arbete, KROM 
– kundval rusta och matcha

ÖSTRA GÖINGE 

Föreningssamarbete: studiecirklar och 
kulturprogram 

Sfi i samarbete med Jämshögs 
folkhögskola

Uppgifter för kommuner markerade 
med * inkluderar samarbetet med 
Riksförbundet Hem och Samhälle.
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Vår organisation

Lynn Åkesson
Professor i etnologi, 
verksamhetsledare för LU Futura, 
Utsedd av Lunds universitet. 
Ordförande.

Annika Dolk
Rektor Folkuniversitetet 
Stiftelsen Kursverksamheten  
vid Lunds universitet.

Jesper Falkheimer
Professor vid institutionen för 
strategisk kommunikation.  
Utsedd av Lunds universitet.

Bengt Söderström
Professor emeritus vid 
Biologiska institutionen, 
Lunds universitet. Utsedd av 
Folkuniversitetsföreningen.  
Vice ordförande.

Sara Eriksson
Fd programchef AF. Utsedd av 
Lunds universitets studentkårer.

Oskar Hansson
Fd ordförande HTS. Utsedd av 
Lunds universitets studentkårer.

Lottie Costéus
Rektorsassistent Folkuniversitetet 
Stiftelsen Kursverksamheten vid 
Lunds universitet. Sekreterare.

Marcus Bäcklund
Fd Huvudansvarig för 
utbildningsfrågor TLTH. Utsedd av 
Lunds universitets studentkårer.

Styrelsen

Mia Rönnmar
Dekan vid Juridiska fakulteten, 
Lunds universitet. Professor 
i civilrätt. Utsedd av Lunds 
universitet.

Janos Skeppner
Ekonomichef Folkuniversitetet
Stiftelsen Kursverksamheten vid 
Lunds universitet. Kassör.

Linn Svärd
Fd vice ordf TLTH. Utsedd av 
Lunds universitets studentkårer.
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Distrikt Syd
Distriktschef: Björn Ahlgren

Lund
Skomakaregatan 8, Box 2116,  
220 02 Lund
046–19 77 00
info.lund@folkuniversitetet.se

Malmö
Regementsgatan 4, 211 42 Malmö
040–691 83 00
info.malmo@folkuniversitetet.se

Trelleborg
Karbingatan 2, 231 64 Trelleborg
0410–455 00
info.trelleborg@folkuniversitetet.se

Distrikt Väst
Distriktschef: Jens Jording

Falkenberg
Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg
0346–129 60
info.sydvast@folkuniversitetet.se

Halmstad
Åkersgränd 1, 302 36 Halmstad
035–10 69 00
info.sydvast@folkuniversitetet.se

Helsingborg
Södergatan 28, Box 7124,  
250 07 Helsingborg
042–38 56 00
info.sydvast@folkuniversitetet.se

Landskrona
Säbygatan 17, 261 33 Landskrona
0418–249 00
info.sydvast@folkuniversitetet.se

Distrikt Öst
Distriktschef: Maria Skoglund

Kalmar
Kaggensgatan 42, 392 32 Kalmar
0480–282 55
info.kalmar@folkuniversitetet.se

Blekinge
Ronnebygatan 42, 371 33 Karlskrona
0455–36 78 70
info.karlskrona@folkuniversitetet.se

Kristianstad
Föreningsgatan 1, 291 33 Kristianstad
044–20 76 40
info.kristianstad@folkuniversitetet.se

Kronoberg
Lineborgsplan 11, 352 33 Växjö
0470–144 20
info.vaxjo@folkuniversitetet.se

Styrelse

Rektor 
Annika Dolk

Styrelsens  
arbetsutskott

Ledningsgrupp

Kommunikation  
& marknad

Jasmine Sommar

Övriga verksamheter

Folkuniversitetets Förlag

Folkuniversitetets  
Skolor AB

Studiehem i Lund

Studiehem i Malmö

Ekonomi
Janos Skeppner

HR
Charlotte Dahl

Verksamhetsområden
Folkbildning — Skolor — Uppdrag

Procentuell fördelning

Här finns vi

Verksamheten Omsättning, distrikt

ÖST
33%

VÄST
29%

SYD
38%
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2021-01-01 — 2021-12-31 2020-01-01 — 2020-12-31

Nettoomsättning 245 453 245 453

272 854 245 453

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -70 156 -70 958

Personalkostnader -175 027 -167 547

Avskrivningar och nedskrivningar av materi-
ella och immateriella anläggningstillgångar

-4 088 -5 992

-249 271 -244 497

Rörelseresultat 23 583 956

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

292 221

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -1

291 220

Resultat efter finansiella poster 23 874 1 176

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt 23 874 1 176

Skatt på årets resultat -5361 -372

Årets resultat 18 513 804

2021-01-01 — 2021-12-31 2020-01-01 — 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 33 530 34 771

Förbättringsutgifter i annans fastighet 44 782 46 289

Inventarier, verktyg och installationer 1 196 2 535

79 508 83 595

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 220 220

220 220

Summa anläggningstillgångar 79 728 83 815

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8 263 10 242

Fordringar hos koncernföretag 5 154 4 523

M
oderstiftelsen

s  
resu

ltaträk
n

in
g 2018 (tk

r)
M

oderstiftelsen
s  

balan
sräk

n
in

g 2018 (tk
r)
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2021-01-01 — 2021-12-31 2020-01-01 — 2020-12-31

Övriga fordringar 63 552 49 794

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 5 347 3 919

Förutbetalda kostnader och uppslupna 
intäkter

1 916 6 939

84 232 75 417

Kassa och bank 45 057 26 749

Summa omsättningstillgångar 129 289 102 166

 

SUMMA TILLGÅNGAR 209 017 185 981

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Uppskrivningsfond 8 310 9 156

8 310 9 156

 

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 130 877 129 227

Årets resultat 18 513 804

149 390 130 031

157 700 139 187

 

Obeskattade reserver (periodiseringsfond) 3 400 3 400

 

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 678 581

Övriga avsättningar 2 337 0

3 015 581

 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 606 10 820

Skatteskulder 4 294 0

Övriga skulder 10 685 10 183

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 11 121 9 340

Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 196 12 470

44 902 42 813

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 209 017 185 981
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet, org.nr 845000-3481  

Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Folkuniversitetet, 
Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds 
universitet för år 2021 med undantag för 
hållbarhetsrapporten på sidorna 4–5. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
stiftelsens och koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2021 och av dess finansiella

resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar 
inte hållbarhetsrapporten på sidorna 4–5.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda 
revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till moder-
stiftelsen och koncernen enligt god revisorssed 
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan informa-
tion än årsredovisningen och återfinns på sidorna 
4–5. Det är styrelsen som har ansvaret för denna 
andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredo-
visningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. 

Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. 
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att användan antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige.

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om att årsredovisningen och koncern-
redovisningen 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 påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:  

• identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del 
av stiftelsens interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redo-
visningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisions bevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
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fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en stiftelse inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

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

• Inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller affärs-
aktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. 
Jag ansvarar för styrning, över vakning och 
utförande av koncern revisionen. Jag är 
ansvarig för mitt uttalande.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av 
stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning av 
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten 
vid Lunds universitet för år 2021.

Enligt vår uppfattning har styrelseleda-
möterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed 
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förvaltningen enligt stiftelselagen och 
stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller 
om det finns skäl för entledigande.

• på något annat sätt handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.

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 ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. 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 stiftelsens situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbar-
hetsrapporten på sidorna 4–5 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekom-
mendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 
oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Lund den dag som framgår av vår elektroniska 
underskrift.

Daniel Lantz 
Auktoriserad revisor 

Göran Larsson
Förtroendevald revisor

Anders Axelsson
Förtroendevald revisor 
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Statistik folkbildning
Folkbildningsverksamhet region Syd kommunvis

Studiecirkel/tim Annan folkbildn/tim Kulturarr/antal

Kommun 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Malmö 26782 46013 59924 2219 3383 3859 19 65 744

Bjuv 56 - 393 - - - - - 7

Bromölla 26 128 770 - - 36 - 6 81

Burlöv - 23 48 28 - - - - -

Båstad - - 40 - - - - - -

Eslöv 206 644 884 - - 32 - - -

Helsingborg 6904 19304 33512 993 754 841 106 117 344

Hässleholm - 78 1110 - - 133 - 1 36

Höganäs - - 114 2 6 13 - - 2

Hörby - - - - - - - 2 2

Höör - - - - 14 28 - - 1

Klippan - - - - - - 2 - -

Kristianstad 7848 6595 11835 1149 895 2276 292 172 567

Kävlinge 221 669 701 77 90 70 4 1 14

Landskrona 40 292 1713 - 26 3 - 6 13

Lomma 10 42 - - - 52 - - 4

Lund 17881 43181 63984 4482 13925 31107 104 138 508

Osby 324 385 1885 - - 104 31 8 46

Perstorp - - - - - - - - 1

Simrishamn - - - - - - 37 - 137

Sjöbo - 12 276 - - 30 - 1 2

Skurup - 276 555 - 3 0 - - -

Staffanstorp 516 550 863 43 - 105 5 5 45

Svalöv 28 - - - - - - 3 7

Svedala - - - - - - 1 2 1

Tomelilla 36 - 17 - - - 235 155 165

Trelleborg 470 1185 1865 132 167 419 - 7 91

Vellinge - - - 42 - - - 7 2

Ystad 67 583 476 - - - 49 64 81

Åstorp 221 156 732 - - - - - 1

Ängelholm 181 641 2222 26 20 14 - - 81

Örkelljunga - - - - - - - - -

Östra Göinge - - - - - - - 3 7

Skåne län 61817 120757 183919 9193 19283 39122 886 763 2990

Studiecirkel/tim Annan folkbildn/tim Kulturarr/antal

Kommun 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Växjö 4257 8336 14147 567 386 1761 266 296 495

Alvesta - 400 1000 - - 3 49 18 128

Lessebo - 115 136 - - - 1 - -

Ljungby 285 - 96 8 - 2 - 8 39

Markaryd - - - - - - 3 1 2

Tingsryd - 300 1708 - - - - 18 12

Uppvidinge - - - - - - 1 1 -

Älmhult - - - 4 - 5 - 1 20

Kronobergs  
län

4542 9151 17087 579 386 1771 320 343 696

Kalmar 8537 11596 14263 96 213 336 162 133 323

Borgholm - 644 601 - - - 1 2 5

Emmaboda - - - - - - - - -

Hultsfred 589 760 3979 - - - - - 97

Högsby - - - - - - - - -

Mönsterås 273 412 1090 - - - 31 5 152

Mörbylånga 432 679 1055 - - 18 5 1 49

Nybro 742 1012 1107 - - - - - 4

Oskarshamn - - - - - - 4 - 5

Torsås 218 100 - - - - 44 22 47

Vimmerby - - - - - - - - -

Västervik - 82 - - - - 9 38 27

Kalmar län 10791 15285 29497 96 213 354 256 201 709

Karlskrona 1067 2340 2420 378 141 698 50 82 262

Karlshamn 244 372 620 - - - 2 1 2

Olofström - - - - - - 1 4 6

Ronneby 257 533 720 42 16 10 7 13 77

Sölvesborg 698 1412 1381 - - - 3 12 59

Blekinge län 2266 4657 5141 420 157 708 63 112 406

Halmstad 1089 2047 6479 81 42 30 95 74 201

Falkenberg 340 748 1436 358 399 430 4 - 39

Hylte - - - - - - - - -

Laholm - - - - - - 2 1 11

Hallands län 1429 2795 7915 439 441 460 101 75 251

Totalt: 80845 152645 236157 10727 20480 42415 1626 1494 5052
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Studiecirkeltimmar region Syd ämnesvis

2021 2020 2019

Allmän utbildning 88 125 1055

Pedagogik och ledarutbildning 308 92 112

Humaniora och konst 54274 105696 161541

Språk 12982 11293 15400

Samhälls- och beteendevetenskap, 
juridik, handel och administration

6062 14116 24899

Naturvetenskap, matematik 
och data

1221 1625 2623

Teknik 171 4054 3647

Lant- och skogsbruk samt 
djurskötsel

576 1003 1279

Hälso- och sjukvård samt social 
omsorg

- 1 480 20

Tjänster 5163 13161 25581

Totalt 80845 152645 236157

Samarbeten

Folkuniversitetet har samarbetsavtal 
med olika organisationer, både lokalt och 
nationellt. Här presenteras några som vi  
har riksavtal med.

Pensionärs-/Senioruniversitetet
Pensionärs-/Senioruniversitetet, av pensionärer 

för pensionärer. Föreningar för ”Tredje ålderns 

universitet” finns på universitetsoch högskoleorter i 

Sverige och utomlands. De är politiskt, fackligt  

och religiöst obundna.

Sammanlagt är det ett 30-tal föreningar med över 

25 000 medlemmar över hela landet som bedriver 

verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet.  

Till stor del består verksamheten av studiecirklar 

och föreläsningar.

I region Syd finns Pensionärs-/ 
Senioruniversitetet på följande orter:

Halmstad
Pensionärsuniversitetet 
Halmstad.

Kalmar
Kalmar Senioruniversitet 
startade 1999.

Kristianstad
Christianstads 
Pensionärsuniversitet 
(ChriPU) har funnits sedan 
2000.

Lund
Lunds Senioruniversitet 
startade 1990 som Lunds 
Pensionärsuniversitet och var 
då det första penionärsuni-
versitetet i Folkuniversitetets 
södra region.

Nordvästskåne
Nordvästra Skånes 
Senioruniversitet bildades 
2013.

Växjö
Senioruniversitetet Växjö 
bildades 1991.

Hem och samhälle
Hem och Samhälle anordnar utbildningar och 

kurser i samarbete med Folkuniversitetet. 

Förbundet arbetar med samhällsengagemang 

och driver sin studieverksamhet i samarbete med 

Folkuniversitetet. Hem och Samhälle är en förening 

som startades 1919.




