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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Studiefrämjandet Örebro-Värmland och verksamhetschefen avger härmed följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Studiefrämjandet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund. Demokrati och alla
människors lika värde är vår idégrund. Vi främjar mångfald och arbetar aktivt mot diskriminering och
rasism. Studiefrämjandet ska vara en progressiv kraft i samhället. Som ett av de största
studieförbunden vill vi verka för frigörelse och utveckling i människors liv. Utifrån vår profil, natur, djur,
miljö och kultur med en stark förankring i våra medlemsorganisationer, möter vi människors behov av
lärande och gemenskap. Vi genomför studiecirklar och kulturprogram i samarbete med föreningar,
grupper och riktade till allmänheten. Alla människor bär på möjligheter och förmåga att tillsammans
utvecklas som individer och ta aktiv del i samhället. Studiefrämjandets huvuduppgift är att stödja
folkbildande processer som gör att fler involveras, engagerar sig, når insikt, ställer krav och tar ansvar.
Vår verksamhet ska vara jämställd, tillgänglig och öppen för alla. Studiefrämjandets ambition är att
med folkbildning bidra till ett hållbart samhälle - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Hållbarhet
genomsyrar vår samhällssyn och inkluderas i all verksamhet oavsett bostadsort, etnicitet, kön,
funktionsnedsättning och sexuell tillhörighet. Avdelningen består av 28 kommuner. I dessa kommuner
bor det totalt 588 tusen människor. Vi jobbar i både glesbygd och storstad. I Värmlands län finns det
16 kommuner och i Örebro län 12 kommuner.
När vi ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret har vi all anledning att var nöjda över arbetet inom
avdelningen och allt det folkbildningsarbete som bedrivits under pågående pandemi. Vi har arbetat
med att ställa om delar av verksamheten till digital vi har dock valt att inte ställa om vår verksamhet
med asylsökande och nyanlända till digitalverksamhet då vi inte funnit att vi då kunnat hålla den kvalitet
som deltagarna behöver och detta har inneburit att vi inte erhållet det bidrag som vi hoppats på för
året.

Allmänt om verksamheten
Studiefrämjandet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund. Demokrati och alla
människors lika värde är vår idégrund. Vi främjar mångfald och arbetar aktivt mot diskriminering och
rasism.
Studiefrämjandet ska vara en progressiv kraft i samhället. Som ett av de största studieförbunden vill vi
verka för frigörelse och utveckling i människors liv.
Utifrån vår profil, natur, djur, miljö och kultur med en stark förankring i våra medlemsorganisationer,
möter vi människors behov av lärande och gemenskap. Vi genomför studiecirklar och kulturprogram i
samarbete med föreningar, grupper och riktade till allmänheten.
Alla människor bär på möjligheter och förmåga att tillsammans utvecklas som individer och ta aktiv del
i samhället. Studiefrämjandets huvuduppgift är att stödja folkbildande processer som gör att fler
involveras, engagerar sig, når insikt, ställer krav och tar ansvar. Vår verksamhet ska vara jämställd,
tillgänglig och öppen för alla.
Studiefrämjandets ambition är att med folkbildning bidra till ett hållbart samhälle - ekologiskt, socialt
och ekonomiskt. Hållbarhet genomsyrar vår samhällssyn och inkluderas i all verksamhet oavsett
bostadsort, etnicitet, kön, funktionsnedsättning och sexuell tillhörighet.
Avdelningen består av 28 kommuner. I dessa kommuner bor det totalt 587 tusen människor. Vi jobbar
i både glesbygd och storstad. I Värmlands län finns det 16 kommuner och i Örebro län 12 kommuner.
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2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Belopp i kr
2016-12-31

4 295
27 849
-2 956
10 390
12
64

5 048
32 037
-114
9 982
42
66

4 295
33 608
350
10 531
41
77

3 842
39 237
-393
10 171
43
83

135
5 596
630
4 483
63
6

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Anslag och bidrag
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet %
Antal anställda

Vad det beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljnade resultaträkning och
balansräkning med tillhörande boklsutskommentarer. Alla belopp anges i svenska kronor där inget
annat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2020 uppdrog Folkbildningsrådet åt Studiefrämjandet att utreda om organisationen hade använt
statsbidraget enligt bidragsvillkoren för perioden 2017 - 2019.
I första delen engagerades alla verksamhetsutvecklare i att bedöma den verksamhet var och en
ansvarar för. Därefter kontrollerades ett stort antal kostnadsersättningar och till slut intervjuades
cirkelledare för att klargöra om den rapporterade verksamheten genomförts eller om det kunde finnas
misstankar om felaktigheter. I denna del av genomlysningen upptäcktes inga avvikelser som leder till
att verksamheten stryks. Därefter kontrollerades cirkelledarnas signaturer. Vi kunde då inte till 100 %
säkerställa äktheten för alla cirkelledarnas signaturer i några föreningar. Som en följd av detta så
ströks all verksamhet i berörda föreningar. Detta medförde att 21 639 studietimmar ströks för åren
2017 - 2019.
I andra delen beslutade förbundsstyrelsen att även göra en rimlighetsbedömning. Efter enkäter och
workshops bland personal och förtroendevalda konstaterades att något tak för hur stor verksamhet en
arransvarig verksamhetsutvecklare kan ansvara för inte går att sätta. Likväl fastställde riksförbundet
ett antal kriterier för volymtak och den verksamhet som motsvarades av dessa kriterier justerades
enligt schablon. 35 634 studiecirkeltimmar fick lov att strykas som följd av denna så kallade
rimlighetsbedömning.
Parallellt med Studiefrämjandets utredning utvecklade Studieförbunden i samverkan ett IT-verktyg som
gör det möjligt att se om en deltagare är närvarorapporterad samtidigt hos flera studieförbund.
Studieförbunden enades om en justeringsprincip som innebar att verksamhet som hade en hög andel
sammankomster med deltagare som samtidigt var närvarorapporterad hos andra studieförbund skulle
justeras utan utredning av de aktuella arrangemangen. 939 studietimmar stryks på grund av detta.
Övriga krockar som har identifierats utreds under 2021.
Eftersom år 2017 ligger till grund för statsbidragsfördelning 2019, och 2017 samt 2018 fastställer
statsbidraget för 2020, behöver Studiefrämjandet Örebro - Värmland återbetala bidrag till
Folkbildningsrådet för 2019 och 2020. Folkbildningsrådet har ännu inte beslutat om vilket belopp
Studiefrämjandet behöver betala tillbaka varför det uppbokade beloppet är ett uppskattat belopp. Det
är osäkert om eller hur mycket av de regionala och kommunala anslagen som behöver återbetalas för
2020. Även här har bokats upp estimerade belopp.
Efter genomförd genomlysning av verksamhetsåren 2017 - 2019 stryks 58 212 studietimmar för
Studiefrämjandet Örebro - Värmland enligt nedan, inga felaktiga utbetalningar har hittats under
genomlysningen.
Strykningsgrund
Krockar med andra studieförbund
Rimlighet
Risk

2019
625
15300
5914

2018
314
19678
11130

2017
0
656
4595

På grund av de minskande statsbidragen har vi under året tvingats genomföra omfattande
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besparingar, avvecklat två lokaler och även haft något mindre personalstyrka på grund av
sjukfrånvaro.
Verksamhetens volym för verksamhetsåret 2020 uppgår till totalt 109 938 studietimmar och 656 236
deltagartimmar.
Avdelningen har haft en omsättning på 32,1 miljoner kr och kan för 2020 redovisa ett underskott på 2
955 743 kr.

Främjande av föreningens ändamål
Studiefrämjandet
- är ett studieförbund som med bred folkbild\-ningsverksamhet möter människors behov av och
intresse för lärande och gemenskap,
- verkar för att fler människor engagerar sig och tar aktiv del i samhällslivet - och bidrar därmed till
demokratisk förnyelse och till en mer hållbar utveckling; ekologiskt, socialt och ekonomiskt,
- bidrar genom bildnings- och kulturverksamhet till att stärka medlemsorganisationerna
Studiefrämjandet Örebro-Värmland år verksamma i alla 26 kommuner i Örebro och Värmlands län
med en bred folkbildningsverksamhet, våra sektioner Natur, Kultur, Musik och Integration har
tillsammans genomfört 121 053 studietimmar varav 19 227 tillsammans med våra
medlemsorganisationer.
Med särskild erhållna medel avseende målgruppen asylsökande och uppsökande verksamhet kvinnor
har vi 70 unika deltagare och 1 336 studietimmar samt 36 st arrangemang med finansiering av
Länsstyrelsen för TIA.
Vi har under året utbildat personal, cirkelledare, styrelser och föreningar utifrån deras behov.
Vi har under året arbetat med projekt som vi har helt eller delvis extern medfinansiering för
bidragsgivare har bland annat varit, Interreg, Region Värmland, Region Örebro samt Länsstyrelsen.
Mer information om vad som har hänt under året finns att läsa i Verksamhetsberättelse 2020
Studiefrämjandet Örebro-Värmland.

Eget kapital
Specifikation av eget kapital:
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Totalt eget kapital

Förvaltade stiftelser
Föreningen förvaltar inga stiftelser

2020-12-31

2019-12-31

4 229 050
-2 955 743
1 273 307

4 342 829
-113 779
4 229 050
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Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

4 294 971
22 409 228
5 404 386
32 108 585

5 048 390
27 907 933
9 735 237
42 691 560

-3 003 580
-6 684 489
-25 067 152

-4 680 179
-7 476 503
-30 282 177

-305 301
-2 951 937

-373 368
-120 667

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2
-3 808
-2 955 743

15 285
-8 398
-113 780

Resultat före skatt

-2 955 743

-113 780

Årets resultat

-2 955 743

-113 780

Nettoomsättning
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Not

2
3

4
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Balansräkning
Belopp i kr

2020-12-31

2019-12-31

6
7

1 878 503
923 565

1 943 193
1 026 260

8

445 000
445 000

445 000
445 000

3 247 068

3 414 453

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

354 979
1 246 021
1 259 997
2 860 997

586 215
2 166 566
1 179 175
3 931 956

Kassa och bank

4 282 356

2 635 619

Summa omsättningstillgångar

7 143 353

6 567 575

10 390 421

9 982 028

TILLGÅNGAR

Not
5

Anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

4 229 050
-2 955 743
1 273 307

4 342 829
-113 780
4 229 049

856 111
6 563 876
1 697 127
9 117 114

1 129 858
2 496 100
2 127 021
5 752 979

10 390 421

9 982 028

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet. Nedskrivningsprövning sker alltid för anläggningstillgångar som inte
längre uppfyller kraven att definieras som materiella anläggningstillgångar.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning
förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents
nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande
del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens rest\-värde.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs
av separat.

Avskrivningar
Om tillämpligt.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.
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Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Mark

2020
1 312 762
4
64 559
859 006
565 736

För den materiella anläggningstillgångarna fastigheten Svanen 11 i Kumla belägen på Stationsgatan
18 i Kumla har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig.
Huvudindelningen är byggnad och mark. Byggnad består i sin tur av flera komponenter vars
nyttjandeperioder varierar. Nyttjandeperioden på dessa komponenter har bedömts variera mellan
10-100 år.
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme
100 år
- Tak
50 år
- Fasad
15 år
- Inre ytskikt
20 år
- Installationer
25 år
- Fönster och dörrar
10 år
- Övrigt
10 år
Investering i annans fastighet
Datorer
Övriga inventarier

10 år
3 år
3 , 5 och 10 år

Not 2 Bidrag
Statsanslag
Kommunbidrag
Regionbidrag
Projektbidrag
Summa

2020-12-31

2019-12-31

15 376 811
3 309 687
4 876 008
1 597 160
25 159 666

16 885 572
3 437 502
5 059 998
2 524 861
27 907 933

2020-12-31

2019-12-31

3 673 315
2 461
1 728 610
5 404 386

4 738 653
3 493
4 993 091
9 735 237

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Lönebidrag
Räntenetto
Övriga rörelseintäkter
Summa

9(11)

Studiefrämjandet Örebro-Värmland
877100-7658

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Medelantal anställda

2020-12-31

2019-12-31

64

66

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar: Styrelse
Löner och andra ersättningar: Administrativa
Löner och andra ersättningar: Övriga anställda
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

79 212
13 396 462
4 477 677
6 739 283
1 894 501

102 377
15 074 861
5 810 657
8 587 399
2 111 712

Not 5 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
2020-12-31

2019-12-31

Föreningen har inga ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen.

Not 6 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

2 310 412
2 310 412

2 310 412
2 310 412

-367 219
-64 690
-431 909

-244 815
-122 404
-367 219

1 878 503

1 943 193

565 736
565 736

565 736
565 736

2020-12-31

2019-12-31

2 019 427
137 916
-181 172
1 976 171

1 152 429
866 998
0
2 019 427

-993 167
181 172
-240 611
-1 052 606

-810 370
-5 160
-177 637
-993 167

923 565

1 026 260

Varav mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Inköp
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

445 000
445 000

445 000
445 000

2020-12-31

2019-12-31

1 001 597
695 530
1 697 127

1 512 834
614 187
2 127 021

2020-12-31

2019-12-31

Inga
Inga

Inga
Inga

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostander och förutbetalda intäkter
Summa

Ställda säkerheter för övriga skulder
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I underskottet ingår en beräknad återbetalning av erhållna bidrag med 2 750 438.
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