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Om Folkuniversitetet

Folkuniversitetet bedriver folkbildning 
och vuxenutbildning i nära anknytning 
till universitet och högskolor och är fri

stående från partipolitiska, religiösa 
och kommersiella intressen. 

Vår vision
Folkuniversitetet är en nationell och internationell 
organisation som bidrar till en positiv samhällsut
veckling. Vi ska vara den främsta idéburna organisa
tionen för det livslånga lärandet. 

Kunskap har ett värde, både för individen och för 
samhället. Kunskap ger inte bara färdigheter och 
ökad förståelse av omvärlden, utan skapar också 
förutsättningar för engagemang, delaktighet och 
tolerans. Den får människor att växa som indivi
der och som medborgare. Genom kunskap och ska
pande ska vi ge människor förutsättningar för ett 
rikare liv. Vi ska vara en naturlig mötesplats för 
människors kunskapssökande, lärande, kulturupp
levelser och reflektion.

Verksamhetsidé
Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxen
utbildning i nära anknytning till universitet och hög
skolor och är fristående från partipolitiska, religiösa 
och kommersiella intressen. 

Folkuniversitetet hävdar kunskapens betydelse för 
vårt samhälle och värnar allas lika värde liksom de 
demokratiska principer som samhället vilar på. Inter
nationella utbyten utvecklar vår verksamhet och ger 
deltagarna viktiga erfarenheter. 

Folkbildningstanken 
Folkbildningstanken genomsyrar Folkuniversitetets 
pedagogik, organisation och värderingar. Centralt 
för folkbildningstanken är att bejaka och dra nytta 
av mångfald. Varje deltagare bär med sig erfarenhet
er och kunskaper som kan vara av värde för de andra. 
Samtalet och utbytet deltagarna emellan är en del av 
bildningsprocessen.

Internationellt ramprogram
Det internationella perspektivet är viktigt i Folk
universitetets verksamhet och vi ska verka för  
en ökad internationalisering av studiearbetet.  
Folkuniversitetet har en stor bredd av internatio
nella aktiviteter och samarbetspartner runtom i 
världen. Utgångspunkten för vårt internationella 
ramprogram är Folkuniversitetets mål och verk
samhetsidé.

Folkuniversitetets historia i korthet 
När nya universitet och högskolor växte fram vid 
1900talets början väcktes tanken på att sprida 
kunskap från universiteten vidare till allmänhet
en. Studenter började arrangera egna studiecirklar 
för människor som inte studerade på universitetet. 
Huvudsakligen anordnades kurser och föreläsningar 
inom språk, historia och litteratur. 

Med hjälp av universitet och studentkårer bilda
des studieledarföreningar för att samordna verksam
heten. 1942 bildades Folkuniversitetet som fick status 
som studieförbund 1947. Under 1960talet omorgani
serades verksamheten till stiftelseform med student
kårerna, universiteten och Folkuniversitetsförening
en som stiftare.

Folkuniversitetet består av fem olika stiftel
ser med säte i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund  
och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbunds
kansli. I våra styrelser sitter representanter från  
universiteten, studentkårerna och Folkuniversitets
föreningen. 

Icke vinstdrivande
Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande organi
sation. Eventuellt överskott återinvesteras för att 
utveckla verksamheten. 
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Några månader in på året 2022 finns det många vikti
ga saker att tala om. Vi har levt med coronapandemin 
i två år, vi får nya påminnelser om att vi har en akut 
klimatkris och nu, sedan slutet av februari, ser vi ett 
krig i Europa med alla de fruktansvärda effekter det 
för med sig. 

Samtidigt knyter vi ihop och redovisar Folkuniver
sitetets verksamhet i region norr under 2021. Ännu ett 
år av kunskap och skapande, där det livslånga lärandet 
fått stå i centrum. Kanske är det viktigare än någonsin 
att människor får möjlighet att växa och öka sin del
aktighet och sitt ansvarstagande i samhället. Att vid
ga sin kunskap, att samtala om viktiga saker, att få en 
yrkesutbildning, att få stöd hela vägen till nytt jobb, att 
lära sig ett hantverk eller få utöva sitt intresse tillsam
mans med andra – det är sådant som sker inom ramen 
för Folkuniversitetet varje dag, och det är med stolthet 
och tacksamhet vi ser hur det fortsätter utvecklas.  

När viktiga värden hotas, när demokrati, frihet och 
mänskliga rättigheter ifrågasätts vill vi värna kun
skapen, samtalen, reflektionen, kulturen och det fria 
skapandet. Folkbildningens idé är att människor all
tid kan utvecklas, att oavsett var man befinner sig 
kan man ta nya steg och själv vara aktiv och delaktig i 
sitt lärande. Den utgångspunkten är viktig också när 
vi jobbar med yrkeshögskoleutbildningar eller upp
drag för myndigheter. Vi tror att vårt arbete, som bärs 
av en tydlig verksamhetsidé och starka kärnvärden, 
är med och bidrar till viktiga förändringar i männ
iskors liv, och därmed till ett öppet, demokratiskt och 
tolerant samhälle. 

Folkuniversitetet finns nu på plats med personal 
och lokaler i sju kommuner i regionen, där Boden 
och Skellefteå har tillkommit under året. Under 
hösten 2021 hade vi verksamhet även i Örnskölds
vik.  Vi har anpassat vår organisation och är idag 

mer flexibla med färre chefsnivåer och ett tydliga
re fokus på utveckling. Vi samarbetar idag mer över 
hela regionen, och konstaterar att omställningen 
under pandemin har fört det goda med sig att vi 
enklare kommunicerar och samverkar digitalt. Inte 
minst vid etablering på nya orter har det gett oss bra 
möjligheter att hålla ihop arbetet och på olika sätt 
stötta varandra.  

Styrelsen representerar stiftarna Umeå universi
tet, Umeå studentkår och Folkuniversitetsförening
en. Under 2021 har styrelsen bland annat arbetat för 
att stärka kontakterna också med andra universitet i 
regionen, och har numera adjungerade representan
ter från Mittuniversitetet och Luleå tekniska univer
sitet. Nationellt har styrelsen deltagit i samtal som 
förts med Folkuniversitetets samtliga fem stiftaruni
versitet i syfte att se hur samverkan oss emellan kan 
bidra till en breddad rekrytering till viktiga utbild
ningar och att främja det livslånga lärandet. 

Samtidigt som vi gör bokslut för ett år är vi mitt i 
omställning till de behov som uppstår omkring oss 
idag. I skrivande stund startas grupper i Boden och 
Skellefteå där nyanlända personer från Ukraina får 
lära sig de första grunderna i svenska språket, och vår 
tolkutbildning i Östersund sätter snabbt upp en ny 
utbildning för ukrainska tolkar. Så vill vi att folkbild
ning ska fungera – lyhörd för behoven i omvärlden 
och snabbt och flexibelt kunna agera. 

Årsöversikten ger en överblick av verksamhet, eko
nomi och organisation under 2021, och säger något 
om var vi står när vi går vidare 2022. Utmaningarna 
finns där, men vi ser goda möjligheter att utvecklas 
och stärka vår roll. En förutsättning för det är vår per
sonal som varje dag bidrar med engagemang, kompe
tens, spännande idéer och uthållighet. Ett stort och 
varmt tack till er!

”Vi tror att vårt  
arbete [...] bidrar till 

viktiga förändringar 
i människors liv.”

FOTO: JOHAN 

Heidi Hansson,  
styrelseordförande

Martin Höög, 
stiftelserektor
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olkbildning 
i norr

erbjuda kostnadsfria arbetslivsanpassade kurser 
(AMNI). Under året genomförde vi distansutbildning
ar, med speciellt fokus på ekonomi och bokföring.  

Samarbetet inom BIS, Boden Integration och Sam-
verkan, förstärktes under året. På BIS erbjuder vi 
svenskundervisning för asylsökande. Vi bedriver 
både egen verksamhet och medverkar i ett samar
betsprojekt med Winternet och Bodens Kommun.

Västerbotten 
I Folkuniversitetets hus på Nygatan i Umeå pågår i 
vanliga fall verksamhet dag, kväll och helg. Under 
våren låg mycket av verksamheten nere, men under 
hösten kom många aktiviteter i gång då corona
restriktioner hade lättats. I Västerbotten bedriver vi 
estetverksamhet med kurser inom musik, dans, konst 
och hantverk och aktiva körer, teatergrupper, band 
och orkestrar. Keramikkurserna är särskilt populära 
och under året erbjöd vi möjligheten att kavla kera
mikmuggar på distans. Under sommaren genomför
de vi ett estetläger för barn, med fokus på konst, dans, 
och musik. Den årligen återkommande Konstrundan 
Umeå arrangerades i september med över tio utstäl
lare i Umeå med omnejd och är ett arrangemang som 
växer i storlek för varje år. 

Inom området språk och samhälle erbjuder vi kur
ser inom språk, journalistik, textilt återbruk, data samt 

Folkbildning är att bejaka det livslånga 
lärandet. Oavsett var vi människor 
finns i livet så finns det saker att lära 

och att utvecklas i. Vi påstår att kun
skap för ändrar, men också att kunskap 

kan handla om olika saker. Kunskap kan vara prak
tisk eller teoretisk, den kan vara individuell men ock
så gemensam. Hos oss växer kunskap i språkkurser 
och i ateljéer, i samtalsgrupper, föredrag, körer och 
rockband. Vi tror att gruppen är viktig, att vi möter 
människor som inte alltid är som vi själva. Det gör att 
kunskapen alltid blir mer och större än just det ämne 
som vi samlas kring. 

Pandemin har förstås begränsat vår gruppverk
samhet under 2021, men här kan vi läsa om hur folk
bildning har kunnat genomföras trots restriktioner.

Norrbotten 
Folkbildningsverksamhet bedrivs framför allt i 
Luleå och Boden. Populära öppna kurser för all
mänheten under 2021 var Förarintyg för båt och 
Svampkunskap. Kursen Trädgårdsodling var en 
nyhet för året och som väckte stort intresse med 
många deltagare. Senioruniversitetet NorrSen, Dans 
för Parkinson och olika kulturarrangemang är 
ytterligare exempel på verksamheter som pågått 
under året. Det riktades ett särskilt fokus på digi
tala föreläsningar och där demokrati och kvinnors 
politiska rättigheter var centrala teman. Vi deltog 
i Kulturnatta i Luleå, ett välbesökt och lyckat kul
turarrangemang med många deltagare. Kulturnat
ta i Luleå ger våra band och musikgrupper en möj
lighet att uppträda inför publik. 

Studieförbunden har fått statligt bidrag för att 
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våra föreläsningar.
Insatser för att stärka social hållbarhet och bry

ta psykisk ohälsa är ett återkommande tema i vår 
folkbildningsverksamhet i Jämtland Härjedalen och 
något som har fortsatt under 2021.

I vårt samarbete med föreningen GOAW (Global 
Organisation of African Women), har vi arrangerat 
studiecirklar i svenska språket både fysiskt på plats 
i våra lokaler och på distans, och där har vi kunnat 
bidra med tillgång till datorer och studiematerial.

I samband med det nationella arrangemanget 
Musikhjälpen anordnade vi ett musikkryss Live med 
musikgruppen Coldshine. 

Ett flertal föreläsningar har genomförts online, där 
föreläsningar om våld i nära relationer, hat, hot och 
trakasserier online, samt föreläsningar om Covid19 
var uppskattade och hade högt deltagarantal. I sam
arbete med Suicide Zero genomförde vi även en online
föreläsning för tolkar kring ämnet självmord och där 
medverkade deltagare från hela landet. Andra nya 
ämnen inom föreläsningsverksamheten har handlat 
om Grön tillväxt – Är det möjligt? samt en föreläsning 
om Artificiell Intelligens. 

Inom det öppna kursutbudet för allmänheten har vi 
erbjudit kursnyheter inom låtskrivande, kriminologi 
och programmering. En återkommande populär kurs 
har varit Skratta på distans, som frigjort och tillfört 
energi, samt skapat närhet på distans.

Västernorrland 
Tillsammans med Nya kompisbyrån har vi drivit 
projektet ”Klara, färdiga kvinna” som syftar till att 
utlandsfödda kvinnor ska komma närmare arbete 
och egen försörjning.

I vårt äldreprojekt för att motverka ofrivillig 
ensamhet har vi stöttat seniorer i att lära sig använda 
digitala verktyg.

Utöver ett stort antal föreläsningar har vi också del
tagit i ”Vetenskapsveckan” och ”Forskarfredag” tillsam
mans med Mittuniversitetet och väckt intresse för 
aktuell forskning. 

Vi är stolta över våra insatser för asylsökande där 
en mångfald av personer lärt sig svenska som en del 
av sin integrering i samhället.

Även under 2021 har ett viktigt arbete varit att 
stötta våra samarbetsföreningar i att bli mer digitala. 

Att få verktyg att vara nära fast man är 
på distans har varit ett bra stöd till våra 
samarbetspartners i våra fyra senior 
och pensionärsuniversitet. 

forskarföreläsningar och andra kulturarrangemang. 
Under året hade vi en speciell satsning på digitala före
läsningar på temat demokrati och 100 år av rösträtt. 
Stadsvandringar med fokus på kvinnliga pionjärer i 
Umeå var populära och avslutades vid ett tillfälle med 
en utställning av Broderiakademin på samma tema. 

Studieförbunden har fått statligt bidrag för att erbju
da kostnadsfria arbetslivsanpassade kurser (AMNI). 
Kurser med ämnen som marknadsföring, sociala  medi
er och journalistik var alla fullbokade. Det fanns också 
högt intresse för kursen i turismspanska som vi kunde 
starta två gånger under året. 

I samverkan med föreningen Umeå senioruni
versitet ordnas föreläsningar och kurser på dagtid. 
Seniorerna såg fram emot att ses på plats efter att 
restrik tionerna hade släppts och deras föreläsnings
serier drog stor publik. 

På Umeå universitet har vi kontor och personal då vi 
har ett nära samarbete med Umeå studentkår för att 
stärka och utveckla föreningslivet bland studenter.  

Under hela året 2021 var stora delar av folkbild
ningsverksamheten mycket begränsad då det inte 
gick att genomföra fysiska träffar på grund av rådan
de restriktioner. Flera av våra studiecirklar, kurser 
och övrig verksamhet valde ändå att genomföra verk
samhet, men på distans. 

Jämtland Härjedalen
I Jämtland Härjedalen har vi under året genomfört 
ett intensivt arbete för att finna vägar att stödja våra 
samarbetsföreningar, där vi bland annat bidragit med 
digitala verktyg i studiecirkelverksamheten och för 

”Vi tror att gruppen  
är viktig, att vi 

möter människor 
som inte alltid är 

som vi själva. ”
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Odla i norr
Distanskursen Trädgård i norrland väckte stort intresse och det var många 
som ville få en förståelse för att lyckas med sin trädgård i ett nordligare kli
mat. Kursledare var landskapsarkitekten Mirjam Åkerblom och deltagarna är 
antingen bosatta eller har fritidshus i olika delar av norra Sverige.

– Kursen utgår från studiecirkelns grundprinciper som innebär att deltagar
na kan påverka innehållet, så Mirjam som är ledare för kursen har anpassat kur
sen efter både deltagarnas önskemål om teman och hemorter då norra Sverige 
har stor variation med avseende på utmaningar och möjligheter för odling, säger 
Angelina Akdag, utbildningsledare i Sundsvall.

Kursdeltagarna var mycket nöjda med innehåll och upplägg och många var 
överraskade över att distansformatet fungerade så bra för en kurs som ju ändå 
berör ett mer praktiskt ämne.

Ny jazzklubb 
öppnade i Umeå
Under juli månad öppnades dör
rarna till en ny jazzklubb i Umeå. 
Det startade med att några kurs
ledare i musik såg ett behov av en 
lokal jazzscen och tog därför kon
takt med Folkuniversitetet, Norr
landsoperan och klubben Elek
tra. I samarbete erbjuder de nu 
musikarrangemang under nam
net UÅ2ajazz och som redan har 
kommit att bli en etablerad jazz
scen i stan. Peter Wester, utbild
ningsledare på Folkuniversitetet 
i Umeå är enormt glad över jazz
klubbens intåg och ser fram emot 
ett än mer jazzengagerat 2022.

 

Digitala föreläsningar online
Folkuniversitetet i Östersund valde 
att genomföra alla årets föreläsningar 
digitalt, online. Bland temana som sän
des kunde vi lära oss mer om hur våld 
i nära relationer kan te sig, om hat, hot 
och trakasserier online, grön tillväxt 
och artificiell intelligens. Andra före
läsningar var kopplade till Covid19 och 
handlade om vaccinationer, vårdperso
nalens coronavardag samt corona och 
ekonomin. 

Workshopveckan 60+
September bjöd på en kreativ 
vecka för Västerbottens seniorer 
60+ – en vecka där de fick chan
sen att möta och prova på olika 
konstformer såsom dans, skulp
tera med lera, måla akvarell och 
körsång. 

– Att kunna erbjuda en kreativ 
mötesplats kändes viktigt efter så 
lång isolering för många seniorer 
säger Jenny Sjöberg, utbildnings
ledare och ansvarig för Dans och 
hälsa på Balett akademien i Umeå. 
Syftet var att locka nyfikna att 
våga prova något nytt eller åter
uppta ett tidigare intresse, men 
även ett tillfälle att mötas och 
känna gemenskap och kanske att 
hitta nya bekantskaper eller göra 
något tillsammans med en vän. 

Textilt återbruk 
Många är vi som älskar kläder och mode 
men ser att den konsumtionstakt vi har 
idag inte är hållbar i längden. I en kurs 
på Folkuniversitetet i Umeå fick delta
garna lära sig att göra enklare ändring
ar, passformsjusteringar och lagningar. 
Dessutom kunde de efter kursen ta ut 
mönster från befintliga plagg för att 
kunna återskapa sina favoriter av åter
använda material. Kursen blev en succé 
och kommer genomföras igen 2022. 9





skolan vår ansökan om att fortsätta bedriva VVS-in-
genjör, VA-projektör och Socialpedagog. I början av 
sommaren lämnade vi in en ansökan om ytterligare 
omgångar på Tandsköterskeutbildningen. Den något 
försiktiga strategin kommer sig av att vi vill vara säk
ra på att kunna förvalta beviljade utbildningar. Att 
ge dessa med hög kvalitet, att utveckla formerna för 
undervisning och Lärande i arbete (LIA). På sikt kom
mer vi följa än mer branschers utveckling, identifie
ra kommande kompetensbehov och ansöka om nya 
utbildningar, men det måste ske i samarbete med goda 
branschföreträdare och i samklang med vår organisa
toriska utveckling. 

Utbildningarnas attraktivitet
Antalet sökande till våra utbildningar varierar stort 
mellan respektive program. Till utbildningarna som 
startade 2021 hade vi totalt 378 sökanden och fler sökan
de än platser innebar urvalsprover. Vi vill fortsätta stär
ka vår marknadsföring för att öka antalet sökanden, 
men samtidigt har vi insikt om att en utbildning med få 
sökande kan ha väldigt få avhopp medan en utbildning 
med ett stort antal sökande har desto fler som tackar 
nej till erbjuden plats och kan hoppa av. Utbildningar 
som ges på distans hade fler sökande än de platsbundna.

Yrkeshögskoleutbildningar i det 
livslånga lärandet
Yrkeshögskolan är en utbildningsform 

som passar väl för att möta behovet av 
kompetensväxling och utveckling. Den byg

ger på att det finns ett behov och bedrivs i ett nära 
samarbete med berörda branscher. Det är en efter
gymnasial utbildningsform där de studerande kom
mer in med olika erfarenheter och det ställer krav på 
oss som utbildnings anordnare. Under året har sam
arbetet mellan Folkuniversitetet och branscherna 
utvecklats, då corona pandemin tvingat oss till, ibland 
snabb, anpassning till både distansstudier och nya 
arbetsmodeller. Det har varit utmanande, men ock
så en väl förvaltad möjlighet för oss att finna nya per
spektiv och arbetssätt.

Folkuniversitetet Norr har en varierad yrkeshög
skoleprofil. I Östersund har vi Socialpedagog och 
Tandsköterska med arbetsgivare främst inom offent
lig sektor. Från Umeå ger vi VA-projektör, VVS- ingenjör, 
Internationell handelslogistiker, Fastighets förvaltare 
och under hösten 2021 gav vi också en kortare YHut
bildning i hållbar utveckling för transportnäringen. 
I Umeå är profilen till större del riktad mot det priva
ta näringslivet. Detta ger oss kontaktytor inom både 
politiskt som privat styrda organisationer och det 
finns mycket att lära av respektive sektor. Under året 
har även samarbetet över länsgränserna ökat, för att 
lära och ta hjälp av kollegor oavsett ort. I Östersund 
ger vi även utbildning till Kontakttolk. Den sorterar 
under Myndigheten för yrkeshögskolan som granskar 
och fördelar stats bidraget, men har ett upplägg från 
folkbildningsverksamheten.

Ansökningar om att bedriva utbildning
I januari 2021 beviljade Myndigheten för yrkeshög

kolor som 
leder vidare

YRKESHÖGSKOLE- 
UTBILDNINGAR 2021
○   Internationell handelslogistiker, 400 yhp. 

Distans. Umeå.

○   Fastighetsförvaltare, 500 yhp. Distans. Umeå.

○   VA-projektör, 400 yhp. Umeå med satellit-

orter Sundsvall, Östersund och Gävle.

○   VVS-ingenjör, 400 yhp. Distans. Umeå.

○   Miljö och hållbar utveckling, 30 yhp.  

Distans. Umeå

○   Tandsköterska, 325 yhp. Östersund.

○   Socialpedagog, 400 yhp. Östersund.

○   Kontakttolk, 545 studietimmar.  

Distans. Östersund.

11

TE
M

A:
 S

KO
LO

R



Balettakademien Umeå
Vår ambition är att ständigt 
vara en betydelsefull aktör 
inom dansområdet. Målet är 
att ligga i framkant och vara ett 
självklart val för den dansin-
tresserade, både för den som 
möter dans för första gången 
och för den danserfarne.  

Vi erbjuder ett brett utbud för 
alla åldrar, nivåer och funk
tionsförutsättningar samt är 
en stabil samarbetspartner vid 
olika typer av uppdrag. Våra 
uppdragsgivare är allt från 
företag och privatpersoner till 
kommuner och regioner. 

Programfört öppet utbud
Basen i verksamheten är folk
bildning för allmänt dans
intresserade oavsett förkun
skaper och ambitionsnivåer.   

Utöver terminskurserna 
erbjuder vi kortkurser, tema
kvällar, dansläger, workshops 
och skollovsarrangemang. 
Vår verksamhet rymmer även 
fördjupande danslinjer för de 
som har höga ambitioner och 
vill träna mer målinriktat från 
mellanstadiet till gymnasiet. 
Juniordansarlinjen riktar sig 
till mellanstadieåldern med 
indelning efter intresse. Pre-
paranden riktar sig till högsta

dieåldern. Intensiv träning av 
klassiska stilar. BA unga dansa-
re riktar sig till gymnasieelever 
med tydlig målbild inom dans.

Dans på distans 
2021 har, i pandemins spår, 
ställt ytterligare krav på att 
tänka nytt och kreativt i både 
fysiska och digitala lösningar. 
Att hitta olika arbetssätt för 
att fortsatt nå ut till danspu
blik och utövare, stora som 
små, har stått i fokus. Projekt 
där 15 förskolor har tagit del av 
dansen utomhus har varit en 
sådan lösning. Digital dans i 
samarbete med Kulturskolan 
i Nordmaling via det digita
la verktyget Zoom har varit 
en annan.  Under våren 2021 
erbjöds även dansklasser i sam
arbete med ett träningsföretag 
online. Balettakademien vill 
fortsätta sprida dansen genom 
olika kreativa lösningar.

Dans för hälsa 
Vi har fortsatt att erbjuda Dans 
för Parkinson, en evidens
baserad metod för personer 
med Parkinsons sjukdom där 
vi arbetar med dans som ett 
verktyg för att nå hälsa genom 
kreativitet, glädje, musikali
tet, rörelser, gemenskap och 

täckarlust har stått i fokus. 
Hösten 2021 kunde vi äntli

gen mötas fysiskt och Balet
takademien bjöd in till en kre
ativ vecka för 45 seniorer som 
genom olika konstformer fick 
chansen att möta varandra, 
bryta social isolering och pro
va på olika konstformer såsom 
dans, skulptera med lera, akva
rellmålning och körsång. 

Nya sätt att uppleva och 
skapa dans tillsammans med 
allmänheten, danslärare och 
scenkonstnärer skedde i pro
jektet Dancing in your shoes. 
Projektet inkluderade inspira
tionsträffar, filmvisning, före
ställningsbesök, samtal och 
rörelseworkshops och var ett 
samarbete mellan Norrlandso
peran, Balettakademien och 
Vän i Umeå. 

Kulturprogram 
Varje termin avslutas med dans
föreställning och vårens elev
föreställning spelades in och 
kunde ses digitalt. Hösten 2021 
kunde vi genomföra fyra före
ställningar på Folkets hus scen 
under koreograferade temat 
Havet. 300 elever per föreställ
ning deltog och deltagarna var 
från sex år till vuxna. 

Allmänheten erbjöds i januari 
en guidad Dansvandring i Umeå 
av en av våra lärare. Ett samar
bete med professionella dansare 
samt dansare från Balettakade
miens specialgrupper, Up North 
och Midgårdsskolan. 

Våra lärare har löpande 
under året uppfört Sagodans 
på bibliotek runtom i länet.  

självförtroende. Under januari 
deltar drygt 100 deltagare från 
hela landet i ett digitalt danslä
ger för Parkinson anordnat av 
Balettakademien i Umeå.  

I ett samarbete med Region 
Västerbotten driver vi projek
tet Kravlös Dans – en forsk
ningsbaserad metod för att 
stärka unga människors psy
kiska hälsa. Genom dansen vill 
vi på ett lustfyllt och kravlöst 
sätt bygga självförtroende och 
självkänsla, skapa energi som 
behövs för att bryta negativa 
mönster och orken att hitta till
baka till en fungerande vardag. 

 
Uppdrag och samarbeten 
Balettakademien anlitas för 
stora och små uppdrag och 
vi är en stark aktör inom den 
kommunala verksamheten 
Skapande skola.  

Inför 2020 beviljades vi 
medel från Länsstyrelsen 
för att arbeta normbrytande 
genom dans. Den kunskap och 
erfarenhet projektet gav har vi 
implementerat i vår ordinarie 
kursverksamhet under 2021.  Vi 
fortsätter att jobba med norm
brytande och normkritisk 
pedagogik i förskolan genom 
projektet  ”Alla kan dansa” där 
självkänsla, samspel och upp

12

TE
M

A:
 S

KO
LO

R



14

12 528

Året i siffror

studietimmar i studiecirklar och annan folkbildning

kommuner i fyra län

281
kulturarrangemang

med femton klasser och tvåhundraåttiofem studerande

5 0112 677
deltagare i studiecirklar och  
annan folkbildning

föreläsningsdeltagare

Sju yhutbildningar

Verksamhet i

13

Å
RE

T 
I S

IF
FR

O
R





Korta vägen, snabbspår till jobb
Korta vägen är en viktig och spännande 
insats där vi hjälper utrikes och svensk

födda att kunna arbeta inom sitt akade
miska område och samtidigt kompetens

försörja Sverige. Startpunkten är individens tidigare 
akademiska utbildning och erfarenhet och vi genom
för den på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Folk
universitetets kärnvärden möts i Korta vägen, inte 
minst i form av att vara en länk till utbildningsvärl
den utanför Sverige. Under 2020 levererade vi Korta 
vägen i Sundsvall och Östersund, där vi även detta år 
genomförde insatsen som fjärrundervisning med stöd 
av digitala verktyg. Distansverktygen har gjort det 
möjligt för fler deltagare att delta i utbildningen där 
avstånden till utbildningsorterna har varit ett hinder. 

Kundval rusta och matcha
Kundval rusta och matcha (KROM) är en insats som 
Folkuniversitetet genomför på uppdrag av Arbetsför
medlingen. Under året har uppdraget fortsatt bedri
vits som pilotprojekt i 32 av Sveriges kommuner och i 
vår region handlar det om Umeå, Bjurholm, Nordma
ling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. 

”Rusta” innebär att vi förbereder deltagarna och ger 
extra stöd för att få ett arbete och ”Matcha” innebär att 
vår kvalificerade personal kopplar ihop deltagarna med 
sitt nya jobb eller med rätt studier. Genom ett person
ligt, individanpassat och engagerat stöd är insatsen 
framgångsrik. Årets resultat blev 115 unika deltagare 
där 57 personer redan nu är rustade för arbetslivet och 
i sysselsättning.

Stöd och matchning
Stöd och matchning (STOM) genomförs parallellt med 
KROM. Under året genomfördes uppdraget i Öster

ppdrag som 
förändrar

VÅRA UPPDRAG
Våra uppdrag kännetecknas av att vi utför utbild-

ning på ett tydligt uppdrag av någon organisation 

eller arbetsgivare. Det kan vara Arbetsförmedlingen, 

kommunen, regionen eller privata företag. Många 

uppdrag sker genom upphandling och merparten är 

kopplade till arbetslivets behov och önskemål.

sund, Sundsvall, Härnösand, Boden och Luleå. Tjänsten 
innebär att vi stödjer och matchar deltagare till arbete 
eller studier. 

Svenska för vårdpersonal
Det är enormt stimulerande att få vara med och kom
petensförsörja vårdens viktiga och kvalificerade med
arbetare med språkkunskaper i svenska som höjer kva
litén i det dagliga arbetet. Språkutbildningen riktar sig 
till utländsk hälso och sjukvårdspersonal och genom
förs på uppdrag av Region Västerbotten och Region Väs
ternorrland. På uppdrag av Umeå kommun genomför 
vi också utbildning i svenska för vårdpersonal. Genom 
individanpassad undervisning hjälper vi deltagarna att 
utveckla sina generella kunskaper i svenska men även 
sitt ordförråd och språknivå inom det medicinska områ
det. Utbildningen är effektiv och framgångsrik tack 
vare kvalificerade lärare och motiverade deltagare.

Svenska för invandrare, SFI 
Under året utvecklade vi vårt samarbete med Härnö
sands folkhögskola till att också omfatta ett uppdrag 
i Sundsvall med SFI, svenska för invandrare. Huvud
man för insatsen är Härnösands folkhögskola och 
Sundsvalls kommun. Folkuniversitetet ansvarar för 
utbildningens genomförande, elevadministration 
och betygssättning. Utbildningen startade i septem
ber och redan före årsskiftet hade vi passerat 100 del
tagande elever, som deltog med stor entusiasm under 
ledning av kvalificerade lärare och övrig personal. 

Nya Kompisbyrån
Under 2021 bedrev vi ett samarbete med Nya Kompis-
byrån och som beviljats medel av ESF. Projektet heter 
Klara, Färdiga, Kvinna och kommer pågå under drygt 
två år i städerna Stockholm, Göteborg, Uppsala och 
Sundsvall. Projektet syftar till att hjälpa utrikesföd
da kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden 
med ett färdighetsprogram. De kommer även match
as med etablerade svenska kvinnor med kompetens 
och erfarenhet av att söka jobb.  
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Satsning på vårdsvenska
Folkuniversitetet i Umeå genomför på kommunens 
uppdrag kurs i yrkessvenska för personal inom vård 
och omsorg. Målet är att underlätta kommunikatio
nen och öka tryggheten hos både personal och deras 
brukare. Kursen startade våren 2021 och pågick 
under totalt 20 veckor och har ny start varje termin. 
För att hålla en hög kvalitet med gott resultat utförs 
löpande språkbedömningar hos deltagarna.

 – Vi skapar kursen utifrån deltagarnas erfaren
heter och behov och ser att alla utvecklas utifrån 
den nivå de befinner sig på, säger Frida Gidlund, 
pedagogiskt ansvarig för kursen i vårdsvenska på 
Folkuniversitetet. (Citat ur Västerbottens Kuriren 24 
Mars 2021)

Utbildning i 
mänskliga  
rättigheter
Under 2021 genomförde vi ett 
projekt i Mänskliga Rättighe
ter för alla medarbetare i regio
nen. Syftet var att fördjupa vår 
verksamhet och stärka våra 
deltagares kunskap och möj
lighet att aktivt respektera, 
skydda och främja mänskliga 
rättigheter.  Respekten för de 
mänskliga rättigheterna är en 
grundbult i vår demokrati. 

– Att utbilda oss själva stär
ker oss i vårt folkbildnings
uppdrag, säger verksamhets
chef för Språk och samhälle, 
Kristina Jannerbo på Folku
niversitetet i Umeå. Projektet 
genomfördes i samverkan med 
Härnösands Folkhögskola och 
med finansiering av Folkbild
ningsrådet.

Den korta vägen  
till jobb
Stella Kaffke kom till 
Öster sund 2018 från Tysk
land som ut bytes  student 
och har en kandidatexa
men i sam hälls vetenskap 
och master examen i 
stats vetenskap. Efter 
ett år av arbetslöshet 
började hon på Korta vägen, 
ett uppdrag hos Folkuniver
sitetet som fungerar som ett 
snabbspår till jobb för utländ
ska akademiker. På Korta 
vägen fick Stella  stort stöd 
med svenska språket och nät
verk ut till arbetslivet.. Efter 
en praktikplats på Mittuni
versitetet fick Stella jobb som 
antagningshandläggare på 
Studentcentrum på Umeå uni
versitet och är tacksam för hur 
många dörrar som öppnades 
för henne genom Korta vägen.  

Att förstå och tolka om 
psykisk ohälsa
Under 2021 har tolkutbild
ningen i Östersund fortsatt 
sin satsning på fördjupnings
kurser och föreläsningar på 
distans. Ett fokusområde har 
varit psykisk ohälsa, som är 
svårtolkat av både språkliga, 
kulturella och emotionella 
skäl. Vi har genomfört tre för
djupningskurser om psyki
atri, tolkning av terapeutis
ka samtal och psykiatriska 
utredningar av barn och unga, 
samt en mycket uppskattad 
föreläsning med Anneli Thors 
från Suicide Zero, där 450 
personer deltog. Kurserna har 
varit fullbokade och uppskat
tats av både deltagare och tolk
förmedlingar, så nu kör vi dem 
igen 2022.

Jana vill göra skillnad
– Tandsköterska, det är ett yrke där vi kan göra 
skillnad i hur patienten upplever sitt besök, 
säger Jana Henrixon som läser en YHutbildning 
till tandsköterska i Östersund. Jana är utbildad 
ekonom i Tjeckien men har alltid haft intresse 
av att arbeta mer med människor. Utbildningen 
passar därför henne perfekt och hon trivs med 
att kombinera teori med mycket praktik på tand
vårdskliniker där ingen dag är den andra lik. 

Noterat

Stella Kafke fick jobb som antagnings
handläggare via Korta Vägen.

N
O

TE
R

AT

16



Broderad kvinnohistoria  
och stadsvandring
Under 2021 firade hela landet den allmänna röst rätten 
som i Sverige fyllde 100 år. I Umeå uppmärksamma
des detta bland annat med 
en utställning av Broderi
akademins broderade por
trätt av inflytelse rika kvin
nor från Umeå. I samband 
med utställnin gens öppnande 
arran gerades också en stads
vandring som fokuserade just 
på kvinnor som haft en avgö
rande roll för jämställdheten i 
Umeå och Sverige. 

Kulturnatten i Luleå
I Stadsparken arrangerade Folkuniversitetet tio olika  
musik och dansföreställningar i samband med Kultur
natten Luleå. Med stor glädje kunde vi äntligen erbju
da liveframträdanden på plats, då scenen var utomhus 
och publiken var både stor och efterlängtad. Kvällen 
avslutades med en eldshow av gycklar gruppen Phire 
som framförde en föreställning utifrån Luleås 400 år 
som stad.

Digitalt dansläger för Parkinson
Balettakademien i Umeå genomförde i samarbete med 
Umeå energi ett nationellt digitalt dansläger för per
soner med Parkinsons sjukdom. Genom digitala träf
far online bjöds det på dansaktiviteter för både ståen
de och sittande deltagare. Det blev ett uppskattat och 
givande sammanhang eftersom personer med Parkin
sons sjukdom ofta på grund av sin sjukdom, isolerar sig 
och lever en begränsad vardag.  Men med digitala träf
far fick många, trots en rådande pandemi hitta styrkan 
i att dansa tillsammans.

– På ett sätt förde pandemin oss samman, något 
som annars mer har isolerat oss. Den digitala lös
ningen fick oss att känna oss närmare varandra, från 
Kiruna i norr till Ystad i söder säger Jenny Sjöberg, 
utbildningsledare och ansvarig för Dans och hälsa på 
Balettakademien i Umeå.

Fortsatt livslångt lärande för seniorer
Under 2021 fortsatte Folkuniversitetet i region Norr 
att jobba med projektet livslångt lärande för seniorer 
som finansieras av Socialstyrelsen. Projektet drevs 
i tre av våra fyra län och arrangerade bland annat 
föreläsningar om svamp och odling i norr, individu
ellt ITstöd för 60+ tillsammans med NTI Gymnasiet 
i Umeå och en studiecirkel där deltagarna fick lära sig 
mer om vin.
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” Vad vill du bidra med  
i styrelsearbetet?”

Heidi Hansson
Professor i engelsk  
litteratur och vice-
rektor vid Umeå  

universitet. Ordförande.
“Folkbildning är ett viktigt 

verktyg för demokrati. Jag vill arbeta 
för fler mötesplatser där människor 
utvecklas och lär sig nya saker i och 
genom gemenskapen med andra. ”

Lars Nordlander
Personalchef, Umeå 
universitet. Vice  
ordförande och  

representant för Folk-
universitetsföreningen.

”Mitt främsta bidrag är mitt kontaktnät 
och mitt intresse i folkbildnings frågor 
som jag tar med mig in de nationel
la sammanhang jag deltar i som sak
kunnig i SUHF och som ledamot i parts
rådet och arbetsgivarverket samt som 
personalchef vid Umeå universitet.”

Lars-Daniel Öhman
Docent i matematik 
vid Umeå universi-

tet. Representant för 
Umeå universitet.

“Perspektiv på livslångt lärande 
inom natur och teknikområdet. ”

Alexander Haraldh
Datavetenskapsstudent 
vid Umeå universitet. 

Representant för Umeå 
Studentkår.

“Jag vill bidra med min syn på bildning 
och mina erfarenheter som student, 
utbildnings sökande och föreningsaktiv. ”

Anna Larsson
Lärarstudent vid Umeå 
universitet. Representant 
för Umeå Studentkår.

”Jag vill bidra med ett ungt 
perspektiv på folkbildning. Jag 

vill säkra tillgången till folkbildning för de 
unga nu och i framtiden. ”

Hanna Lundin  
Jernberg
Socionom och deltids-
politiker. Representant 

för Umeå studentkår.
“Att få skapa broar över 

verksamheter och dialog mellan stif
tarna. Även att hjälpa till att utveck
la Folkuniversitetets verksamhet 
som är fantastisk utifrån ett folkbild
ningsperspektiv.”

Kristina Persson
Lektor i svenska, Umeå 
universitet. Representant 

för Umeå universitet.
”Folkbildning spelar en  

viktig roll i arbetet för att värna om 
språklig mångfald och det immateriella 
kulturarvet. Hållbarhetsfrågor som dessa 
är det som jag särskilt vill arbeta för.”

Helen Strömberg, suppleant Umeå universitet
Cathrine Norberg, adjungerad representant Luleå tekniska universitet
Eva Dannetun, adjungerad representant Mittuniversitetet
Staffan Ålander, adjungerad personalrepresentant Folkuniversitetet
Linnea Pettersson, adjungerad personalrepresentant Folkuniversitetet
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Organisation

Regionkontor
Nygatan 43
903 30 Umeå
tel 09071 14 00
umea@folkuniversitetet.se
folkuniversitetet.se/umea

Västerbotten
Nygatan 43
903 30 Umeå
tel 09071 14 00
umea@folkuniversitetet.se
folkuniversitetet.se/umea
Kontor även i Skellefteå

Västernorrland
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall
tel 060744 32 20
info.sundsvall@folkuniversitetet.se
folkuniversitetet.se/sundsvall
Kontor även i Härnösand

Jämtland Härjedalen
Akademigatan 1
831 40 Östersund
tel 06310 60 60
info.ostersund@folkuniversitetet.se
folkuniversitetet.se/ostersund

Norrbotten
Bangårdsgatan 14
972 35 Luleå
tel 092047 76 00
lulea@folkuniversitetet.se
folkuniversitetet.se/lulea
Kontor även i Boden

Kristina Jannerbo
Verksamhetschef Väster botten och  
Norrbotten, språk och samhälle.
”Att vara en mötesplats för människor i 

tider av krig och oro, och fortsätta att bygga 
demokrati och arbeta för respekten för mänsk
liga rättigheter och inkludering av alla oavsett 
ursprung.”

Patrik Häggqvist
Verksamhetschef Väster botten och  
Norrbotten, YH och uppdrag.
” Det livslånga lärandet. Vi fortsätter att vara 

relevanta och ge efterfrågade utbildningar. En 
relativt hög medianålder på våra deltagare visar 
att vi möjliggör för människor att hitta ett nytt 
arbetsliv. Vi tror på individens förmåga att stäl
la om, utvecklas och tillsammans med oss hitta 
nya möjligheter. ”

Annelie Gardell
Verksamhetschef Västerbotten och  
Norrbotten, Estet och Balettakademien.
”Vi behöver konst och kultur som ett sätt 

att bearbeta, analysera och finna mening i 
den värld vi lever i. Genom mötet med andra 
når vi insikter om hur viktiga de demokratiska 
värdena är för ett hållbart samhälle. Konst och 
kultur i dialog är balsam för själen.”

Malin Pettersson
Verksamhetschef Jämtland Härjedalen.
”Att skapa trygga punkter i mångfaldens 
gemenskaper. Dessa är nödvändiga för att 

vi som individer och samhälle ska kunna 
hantera osäkerhet, utmaningar och ständiga 
förändringar. Kunskap och skapande föränd
rar och grundar för framtidstro.”

Christian Hansson
Verksamhetschef Västernorrland.
”Vi ska fortsätta att visa de mervärden där 
mångfald alltid vinner över enfald och 

säkra individens rätt till kunskap och ska
pande. Utbildning för jobb och bildning för 
livet, kryddat med upplevelser som stärker 
egenmakt och resan mot nya möjligheter.”

Stiftelsens styrelse
Umeå Studentkår 
Umeå universitet
Folkuniversitetsföreningen

Stabsfunktion
Utveckling, kvalitet och 
samarbeten
Ekonomi, HR, IT
Kommunikation

Norrbotten
Folkbildning
Uppdrag

Västernorrland
Folkbildning
Uppdrag

Jämtland Härjedalen
Folkbildning
Uppdrag
Yrkeshögskole
utbildningar

Västerbotten
Folkbildning
Uppdrag
Yrkeshögskole
utbildningar
Balettakademien

Stiftelserektor

” Vad är viktigt  
inför år 2022?”

Servicefunktion
Vaktmästare
Reception
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Styrelsen för Folkuniversitetet Stif
telsen Kursverksamheten vid Umeå 
universitet, organisationsnummer 

8940012498, med säte i Umeå, får här
med avge årsredovisning för räkenskaps

året 2021. Årsredovisningen är upprättad i SEK och 
redovisas i tusentals kronor om inget annat anges. 

 
Information om verksamheten 
Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universi
tet stiftades 1970 av Umeå universitet, Umeå stu
dentkår och Folkuniversitetsföreningen. Stiftel
sens ändamål är att genom kurser, föreläsningar och 
andra sätt verka i folkbildningens tjänst. Stiftelsen 
ingår tillsammans med ytterligare fyra stiftelser 
med motsvarande uppbyggnad vid andra universitet 
i det nationella studieförbundet Folkuniversitetet. 

 
Ekonomiskt utfall i sammandrag 
Omsättningen för 2021 uppgår till 45 003 tkr. Årets 
resultat efter finansiella poster uppgår till 2 708 tkr. 

Under året har verksamheten och därmed ekono
min fortsatt påverkats starkt av den fortsatta pande
min. Nya uppdrag och satsningar har också inneburit 
höga initiala kostnader. 

 
Vår verksamhet 
Folkuniversitetet är verksamt inom tre huvudom
råden: folkbildning, uppdragsutbildning och skolor. 

Folkbildning Folkbildningsverksamhet genomförs i 
form av kurser riktade till allmänheten, studiecirk
lar,  föreläsningar och andra kulturprogram med mera. 
Verksamhet bedrivs ibland med samverkande  fören
ingar eller i andra samarbetsformer. Den statsbidrags
berättigade folkbildningsverksamheten rapporteras 

med antal genomförda studietimmar, unika deltaga
re och antal kulturprogram, och detta ligger sedan till 
grund för kommandeårs statsbidrag På grund av svår
igheten att genomföra verksamhet under pandemin 
har Folkbildningsrådet beslutat att inte använda under
laget för 2020 och 2021 som grund för statsbidragstilldel
ning, utan bidraget är fryst på senast beslutade nivå. 

 Följande är rapporterat 2021 (2020): Studiecirkel
timmar: 10 482 (15 277), annan folkbildningsverk
samhet i grupp, timmar: 2 870 (2 901), kulturprogram, 
antal: 281 (271). 

Uppdrag Uppdragsutbildningar genomförs på uppdrag 
av bland andra sjukvårdsregioner, kommuner, myndig
heter och företag. Yrkessvenska på uppdrag av Umeå 
kommun, flera sjukvårdsregioner och företag har varit 
ett viktigt spår. Ett annat är arbetsmarknadstjänster 
och utbildningar på uppdrag av  Arbetsförmedling
en. Till de senare hör Korta vägen, Rusta och matcha 
(KROM) samt Stöd och matchning (STOM). STOM 
avvecklas successivt och ersätts av KROM som vi vid 
årets slut etablerade på sju orter i regionen. I Umeå hade 
vi under våren ett uppdrag med modersmålsundervis
ning för en större friskola på orten. I juni vann vi en upp
handling från Arbetsförmedlingen avseende vårdbiträ
desutbildning på tre orter. Dock lyckades myndigheten 
inte rekrytera deltagare till denna, och våra kostnader 
för lokaler och personal täcktes inte av det garantibelopp 
som betalades ut, utan blev en relativt hög nettokost
nad för oss. I september påbörjades ett samarbete med 
Härnösands folkhögskola, med genomförande av SFI 
på uppdrag av Sundsvalls kommun. Uppdragsverksam
heten har under året omsatt 11 702 tkr (2020: 10 149 tkr). 

Skolor  Verksamhet bedrivs i form av yrkeshögskoleut
bildningar i Umeå och Östersund. Sammantaget har vi  
sex längre utbildningar på 35 terminer, och under 2021 
genomfördes även en kortkurs på 6 veckor.  Därutöver 
utbildning för kontakttolk i Östersund som genomförs 
på uppdrag av Folkbildningsrådet.  Skolverksamheten 
har under året omsatt 12 917 tkr (2020: 13 639 tkr) 
 
Väsentliga händelser under räkenskaps-
året och efter dess utgång 
Vid årsskiftet 202021 genomfördes en omorgani
sation i syfte att skapa en mer effektiv organisa
tion  som också bättre svarade mot verksamhetens 
omfattning.  Vid inledningen av 2021 etablerades en 
ny ledningsgrupp för det regionala arbetet, bestående 
av  rektor, biträdande rektor/utvecklingschef, admi

Utdrag ur 
förvaltnings-
berättelse
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Flerårsöversikt
2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 41 390 40 991 43 980 63 278

Resultat efter finansiella poster -2 708 1 018 -5 090 1 482

Balansomslutning 21 615 24 610 23 736 27 000

Antal anställda 52 54 62 82

Soliditet % 17 26 22 46

Förändring i eget kapital
Stiftelse

kapital
Uppskrivnings 

fond
Fritt eget 

kapital 
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2020-01-01 90 2 602 2 620 5 313

Årets resultat 1 018 1 018

Eget kapital 2020-12-31 90 2 602 3 638 6 331

Årets resultat -2 708 -2 708

Eget kapital 2021-12-31 90 2 602 930 3 623

z

nistrativ chef samt fem verksamhetschefer. 
Under året har vi etablerat oss med lokal och per

sonal på nya orter: Boden, Skellefteå och Härnösand. 
Coronapandemin har även 2021 påverkat förutsätt

ningarna för att genomföra verksamhet. Folkbild
ningsaktiviteter genomförs ofta i grupp, och vi har 
stor tyngdpunkt i till exempel dans, konst, hantverk, 
instrumentalmusik och körsång. Kurser i språk, data, 
historia liksom samtalsgrupper, har enklare kunnat 
genomföras via digitala kanaler. Ekonomiskt har det 
påverkat stiftelsen med lägre nivå på kursavgifter. 

Den sammantagna effekten av pandemin, förlust 
i vårdbiträdesuppdraget, initiala kostnader för upp
start av SFI och fluktuerande deltagarnivåer i andra 

uppdrag  innebar stora påfrestningar på ekonomin 
och årsbokslutet landade i en förlust på 2,7 Mkr. Det
ta var dock bättre än den prognos som gjordes i slutet 
av året som pekade mot ett ännu större underskott. 

Stiftelsens fastighet på Nygatan i Umeå har sto
ra åtgärdsbehov såväl exteriört som interiört. Fast
igheten är statligt byggnadsminne. Fönstermålning 
påbörjades under året, och en större utredning och 
planering avseende utemiljön genomfördes i sam
råd med Länsstyrelsen. Flera större investeringar 
kommer att behöva genomföras under de närmaste 
åren, och extern finansiering kommer att sökas för 
dessa. I början av 2022 initieras en utredning av möj
liga alternativ för tillgänglighetsanpassning. 

Resultatdisposition
Till styrelsens förfogande står följande medel Belopp i kronor

Balanserade vinstmedel 3 638 513

Årets resultat -2 708 153

Totalt 930 360

Styrelsen beslutar att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 930 360

Summa 930 360

För ytterligare ekonomisk information hänvisas till fullständig Årsredovisning 2021, vilken har granskats av stiftelsens auktoriserade revisor  
Patric Birgersson samt de förtroendevalda revisorerna Gunnel Gustafsson och Sune Karlsson. Årsredovisning 2021  kan beställas från region kontoret 
i Umeå via E-post umea@folkuniversitetet.se 21
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Balansräkning
Belopp i Tkr 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 539 292 

539 292 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 243 10 511

Inventarier, verktyg och installationer 584 293 

10 827 10 804

Summa anläggningstillgångar 11 366 11 096

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 321 1 204 

Övriga fordringar 896 424

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 245 3 502

6 462 5 130

Kassa och bank 3 787 8 384 

Summa omsättningstillgångar 10 249 13 514

SUMMA TILLGÅNGAR 21 615 24 610

Resultaträkning

Belopp i Tkr  
2021-01-01– 

2021-12-31
2020-01-01– 

2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 41 390 40 993

Övriga rörelseintäkter 3 613 4 162

45 003 45 155

Rörelsens kostnader

Deltagarkostnader -1 156 -995

Övriga externa kostnader -14 598 -13 750 

Personalkostnader -31 136 -28 430 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -680 -867 

Rörelseresultat -2 567 1 113

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -141 -95

Resultat efter finansiella poster -2 708 1 018

Resultat före skatt -2 708 1 018

Årets resultat -2 708 1 018

22
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Balansräkning
Belopp i Tkr 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 539 292 

539 292 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 243 10 511

Inventarier, verktyg och installationer 584 293 

10 827 10 804

Summa anläggningstillgångar 11 366 11 096

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 321 1 204 

Övriga fordringar 896 424

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 245 3 502

6 462 5 130

Kassa och bank 3 787 8 384 

Summa omsättningstillgångar 10 249 13 514

SUMMA TILLGÅNGAR 21 615 24 610

Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr 
2021-01-01 – 

2021-12-31 
2020-01-01 – 

2020-12-31 

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 708 1 018

Justering för poster om inte ingår i kassaflödet 680 -630

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 028 388

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar 883 -784

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 215 3 283

Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 578 -1 266

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -114 -386

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 896 1 235

Investeringsverksamheten

Investeringar av immateriella anläggningstillgångar -404 -

Investeringar inventarier -545 -

Avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar - 1 927

Likvidation dotterbolag - 100

Kassaflöde från investeringsverksamheten 949 2 027

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån - 1 500

Amortering av lån -750 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 750 1 500

Årets kassaflöde 4 595 4 762

Likvida medel vid årets början 8 384 3 622

Likvida medel vid årets slut 3 789 8 384

Balansräkning
Belopp i Tkr 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital 90 90 

Uppskrivningsfond 2 602 2 602 

2 692 2 692 

Fritt eget kapital 3 638 2 621 

Balanserad vinst eller förlust -2 708 1 018

Årets resultat 930 3 639

Summa eget kapital 3 622 6 331

Kortfristiga skulder

Kortfristiga låneskulder 9 650 10 400

Leverantörsskulder 2 223 1 645

Skatteskulder - 7 

Övriga kortfristiga skulder 743 956 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 377 5 271

17 993 18 279

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 615 24 610
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Resultaträkning

Belopp i Tkr  
2021-01-01– 

2021-12-31
2020-01-01– 

2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 41 390 40 993

Övriga rörelseintäkter 3 613 4 162

45 003 45 155

Rörelsens kostnader

Deltagarkostnader -1 156 -995

Övriga externa kostnader -14 598 -13 750 

Personalkostnader -31 136 -28 430 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -680 -867 

Rörelseresultat -2 567 1 113

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -141 -95

Resultat efter finansiella poster -2 708 1 018

Resultat före skatt -2 708 1 018

Årets resultat -2 708 1 018
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Kunskap förändrar
Folkuniversitetet utvecklar människor genom kunskap 
och skapande. Vi är verksamma inom många områ
den och alla kan utvecklas hos oss oavsett om man 
vill byta karriär eller utveckla sin konstnärliga ådra. 
Vi är en obunden organisation utan vinstintressen. 
Genom utbildning hjälper vi våra deltagare att växa 
som människor; alltid personligt, ibland också karriär
mässigt. Vi gör det genom att inspirera, förstå och ha 
förtroende för deras egna drivkrafter att lära sig.
folkuniversitetet.se


