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Om Studiefrämjandet
• Ett av Sveriges största studieförbund.
• Finns över hela landet.
• Anordnar främst studiecirklar och kulturarrang-

emang. För detta ges bidrag från stat, regioner och 
kommuner.

• Anordnar studiecirklar i många ämnen, och satsar 
särskilt på natur, djur, miljö och kultur.

• Utgår från folkbildningens idé. Deltagarnas 
önskemål, förutsättningar och erfarenheter är 
viktiga.

• Är obundet – utan kopplingar till politiska partier, 
fackliga organisationer eller religiösa samfund.

• Är en ideell organisation utan vinstintresse som 
styrs demokratiskt.

• Har 19 medlemsorganisationer.

www.studieframjandet.se

Studiefrämjandets vision

Studiefrämjandet ska vara en 
frigörande kraft för människors 
möjligheter – i ett samhälle
med respekt för naturens
och kulturens mångfald.

Studiefrämjandet Uppsala 
Västmanland ska genom sin 
höga kvalitet kännas igen som 
Sveriges mest framgångsrika 
studieförbundsavdelning.
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Sven-Eric Svensson
Ordförande

Studiefrämjandet
Uppsala Västmanland

Möten hjälper oss gå vidare
”Det är vår samlade kompetens som organisation som vi 
erbjuder våra deltagare, samarbetspartners och kunder. 
Cirkelledarnas ämneskunskaper, förenade med deras
pedagogiska förmåga, bidrar till att cirkeln eller kultur-
arrangemanget blir en framgång. Även våra administra-
tiva medarbetares kompetens är central för att vi ska
kunna hålla hög kvalitet i verksamheten. Kompetens är 
färskvara som ständigt måste uppdateras.”

När jag i min inledning till Verksamhetsplanen för 
2020 valde att ha de här orden ur planen som utgångs-
punkt för vad vi ville under året hade jag ingen aning om 
hur relevanta de skulle bli. Utbrottet av Covid-19 var en 
oförutsedd händelse som påverkade oss starkt.

Upptäckten av omfattande fel i verksamheten på Jär-
vafältet i Stockholm ledde till att folkbildningen och stu-
dieförbunden ifrågasattes av debattörer och politiker.

I mitten av mars rycktes en stor del av grunden för vår 
statsbidragsberättigade verksamhet undan genom rekom-
mendationer om begränsning av fysiska möten. Vi rappor-
terar 2020 cirka 58 000 studietimmar mot cirka 162 000 för 
2019. Att det kunnat bli så mycket genomfört är ett resul-
tat av vårt mångåriga arbete med kvalitet och studiefor-
mer. Medarbetare och cirkelledare har utvecklat digitala 
mötesformer som vi kommer att dra nytta av även i framti-
den. Annan verksamhet har genomförts utomhus.

Händelserna på Järvafältet ledde till att Folkbildnings-
rådet beslöt att studieförbunden skulle göra en fördjupad 
granskning av verksamheten i hela landet gällande de 
tre senaste åren. Detta ledde bland annat till att mycket 
dubbelrapporterad verksamhet upptäcktes och några 
procent av rapporterade timmar har strukits av de olika 
studieförbunden. Vår avdelning drabbades väldigt lite av 
sådana strykningar. Ytterligare ett exempel på våra med-
arbetares kompetens och kvalitetsmedvetande.

Även den verksamhet vi driver på uppdrag har påver-
kats av pandemin. Genom anpassning till rekommen-
dationerna har mycket av verksamheten ändå kunnat 

genomföras. Detta är särskilt viktigt eftersom det handlar 
om barn och ungdom men även om grupper som är spe-
ciellt utsatta.

På de följande sidorna presenteras en del av det som 
trots allt genomförts under året. Det visar både på en 
bredd och en öppenhet för nya arbetssätt. Läs och var 
stolt över vår avdelning!

Medlems- och samarbetsorganisationer som ser Stu-
diefrämjandet som en god partner är en förutsättning för 
att vi ska kunna leva upp till samhällets förväntningar. 
Alla de mötesplatser som erbjuds hjälper deltagarna att 
utvecklas och gå vidare i livet. Det är mötesplatser kring 
musik, konst, litteratur för människor med olika förutsätt-
ningar och intressen. Det är mötesplatser kring samhälls-
frågor som hälsa och miljö. Det är mötesplatser kring djur 
och natur. Det är mötesplatser kring rörelse och lyssnan-
de. Och mycket, mycket mer!

Samarbete med kommuner och länsstyrelser är vik-
tiga komplement till traditionell studieverksamhet, för 
att förmedla kunskaper till grupper med bristande utbild-
ning i svenska språket eller som av andra anledningar 
står långt från arbetsmarknaden. 

I verksamhet som finansieras med ersättningar ge-
nom upphandlingar eller uppdrag använder vi folkbild-
ningens pedagogik och värderingar. Deltagarna möts där-
för av samma förväntningar om personlig utveckling som 
i studiecirkeln.

Av medarbetare och ledning förväntas kompetens, 
engagemang och öppenhet för utveckling. I år har ni 
verkligen visat att ni har det! Styrelsen 
tackar för att ni är ni och för allt det ni 
gör. 
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Dystert år som väcker viktiga
frågor för folkbildningen
För ett år sedan, i början av 2020, kunde ingen förestäl-
la sig den pandemi som i Sverige inneburit över 13 000 
människors död – i  världen miljoner. En stor katastrof 
har drabbat världen och varje enskild människas liv har 
påverkats. Det är ett mycket sorgligt år.

Det betyder också att planerna för 2020 i Studiefräm-
jandet i Uppsala Västmanland har ruckats. Fysiska träffar 
har ställts in, men människors behov av folkbildning har 
inte minskat. Vi har gjort en stor digital omställning, där 
internutbildningar varvats med kurser för medlems- och 
samarbetsorganisationer i digitala pedagogiska upplägg. 

Studiefrämjandet i Uppsala Västmanland har på så 
sätt lyckats genomföra närmare 50 procent av den plane-
rade verksamheten under 2020. Man kan säga att vår or-
ganisation och vår verksamhets infrastruktur är intakt.

Vi fortsätter våra projekt, vår satsning på funktionsned-
sattas rättigheter till deltagande i kultur och bildning, vi 
jobbar med integration där Kontakten och Fritidsbanken i 
Gottsunda är viktiga nav. Kulturskolan har arbetat vidare 
med de flesta kurser. Konstbruket, vår dagliga verksam-
het, har fortsatt vara en viktig plats för brukarna.

Över vårt verksamhetsområde har starka band knu-
tits till våra medlems- och samarbetsorganisationer – i 18 
kommuner från Kungsör till Östhammar. För medarbetar-
na har 2020 inneburit stora förändringar i arbetssätt och 
nytänkande. En utmaning vi gemensamt lyckats med.

Studiefrämjandet och de andra studieförbunden har 
under 2020 genomfört ett stort genomlysningsprojekt 
för att se om felaktigheter i rapporterad verksamhet el-
ler ekonomi förekommit. Det är föranlett av de stora pro-
blem som funnits på Järva i Stockholm där studiecirklar 
utnyttjats ekonomiskt. Ett krävande arbete har lagts ned 
av all personal. Studiefrämjandet i Uppsala Västmanland 
har sedan tidigare haft stränga riktlinjer för verksamhets-
kontroll – sådana som nu införs i hela landet. Det betyder 

att våra regioner inte drabbats i någon väsentlig utsträck-
ning av felaktigheter i rapporteringen. Situationen ser 
dessvärre annorlunda ut i andra delar av landet.

”Vad har hänt i Sverige under pandemin”, frågar oroliga 
samarbetspartners runt Europa – vännerna i Tyskland 
och Italien alldeles särskilt. Det är inte lätt att svara på. 
Men det som upplevs som en egen väg i coronabekämp-
ningen är måhända inte lika speciell som den kan verka.

Hur som helst har pandemin gett oss mycket att fun-
dera över, i folkbildningen och i resten av samhället. Ett 
år som 2020 ställer många frågor på sin spets: Hur ser vi 
på våra äldre, är synen på våra äldre ett tecken på en vär-
deförskjutning – och hur är det med synen på människor 
med sämre fysiska och psykiska förutsättningar? Hur för-
håller vi oss till människoliv – kan det mätas i pengar el-
ler produktivitet – ha olika värde? Hur uttrycker vi en stor 
gemensam sorg?

Året har också uppmärksammat vårt samtalsklimat. 
Polariseringen som redan tidigare växt sig stark har ökat. 
Vad får de för effekter på det demokratiska samtalet? Allt 
kan och bör ifrågasättas i en levande demokrati – men 
var går gränsen till hot och trakasserier? Och hur ska 
man förstå den nygamla nationalismen – att vi i alla av-
seenden vet bäst – när ödmjukhet och lyhördhet är vad 
många i vår omvärld vill förknippa Sverigebilden med?

Allt detta och mer kommer folkbildningen att behöva 
möta – i människors behov att förstå. Statens syften för 
folkbildningen ligger i studieförbundens demokratibyg-
gande ansvar.  Där ska Studiefrämjandet vara för män-
niskor som söker bildning, fri och frivil-
lig, nu och i framtiden.

Lars Häger
Distriktschef

Studiefrämjandet
Uppsala Västmanland

        Den polarisering som redan 
tidigare växt sig stark i samhället har 
ökat. Vad får det för effekter på det
demokratiska samtalet.”
”
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Studiefrämjandets
medlemsorganisationer

Studiefrämjandet har 19 nationellt anslutna medlems-
organisationer. Med de flesta medlemsorganisationer 
finns fastslagna samarbetsplaner. Studiefrämjandet 
Uppsala Västmanland samarbetar med lokala och 

regionala organ av medlemsorganisationerna. Utöver 
det samverkar vi med ett stort antal lokalt och regionalt 
verksamma föreningar och nätverk.
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PÅ VÄG
MOT MÅL
19 HÄNDELSER 2020

I Studiefrämjandet möts människor som 
med lust, nyfikenhet och ibland lite nervo-
sitet kastar sig in i aktivitet och skapande.

Nya intressen väcks till liv och gamla får ny 
näring. Människor möts för att lära – och 
lära känna varandra. Det är folkbildning!

Natur, djur, miljö och kultur är Studiefräm-
jandets profilområden. Här har vi vår star-
kaste sida. Vi utgår från människors intres-
sen och har våra långsiktiga mål i åtanke när 
vi planerar och genomför verksamhet.

Vi är en aktiv samarbetspartner till mer än 
170 föreningar och nätverk i Uppland och 
Västmanland. Vi tror att ett starkt och levan-
de civilsamhälle är en stor tillgång, för en-
skilda medborgare och för samhället i stort.

Här följer några berättelser från ett annor-
lunda år, där det trots dystra omständighe-
ter hänt en hel del.

Litteraturcentrum växte
med Upplitt-TV
Inget kan stoppa Litteraturcentrum, inte ens en pande-
mi! Under våren insåg vi snabbt att vi behöver komma in 
i våra deltagares och vår publiks mobiltelefoner, datorer 
och TV-apparater. Kan inte folk komma till Litteraturcen-
trum får Litteraturcentrum komma till folk. 

Vi startade YouTube-kanalen Upplitt-TV där filmade 
poesiuppläsningar, författarsamtal och temakvällar var-
vades. Resultatet blev över 70 filmer på 8 månader som 
förhoppningsvis kom (och kommer) att främja artistiska 
och sociala effekter av kreativt skrivande och läsande.

Tusen Trädgårdar med
uppskattade utomhusmöten
In i det sista gick funderingarna på om vi skulle kunna 
genomföra det återkommande arrangemanget Tusen 
Trädgårdar, med öppna trädgårdar för besökare. Men 
med extra coronaanpassat material och digitalt möte 
med trädgårdsägare gick vi igenom hur vi skulle kunna 
genomföra evenemanget på ett säkert sätt. Det lycka-
des, och besöken i trädgårdarna var otroligt uppskattade, 
särskilt ett år som detta. Många växttips, roliga idéer för 
trädgården och goda samtal människor emellan uppstod 
under dagen.

Huvudarrangör för Tusen Trädgårdar är Gunnel Carl-
son, trädgårdsjournalist, tillsammans med Riksförbundet 
Svensk Trädgård och Studiefrämjandet. 2020 var även 
Sällskapet Trädgårdsamatörerna med i samarbetet.

Hälsomålning i Västerås
utan krav på prestation
En mycket populär och lite annorlunda målerikurs med 
olika tekniker där fokus ligger på att balansera, stärka 
och utveckla sitt inre. Alla som vill har kunnat delta utan 
förkunskaper eller krav på prestation. Under året genom-
förde vi fem kurser med sammanlagt 35 deltagare, där 
många gärna vill fortsätta.

Hälsomålning i Västerås, för att stärka 
och utveckla sitt inre.
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Kvalitetssäkrad musikverksamhet
Under året har vi haft stort fokus på att kvalitetssäkra 
vårt största ämnesområde – musikverksamheten. Som 
grund finns vårt väl uppbyggda processflöde, som börjar 
med en ledarintroduktion där ofta hela gruppen/studie-
cirkeln deltar. Varje grupp får hjälp att utforma sin studie-
plan med tydliga överenskomna mål.

Till hjälp erbjuds alla en ledarutbildning, unik för mu-
sikområdet. Grupperna lär sig om folkbildning, metoder 
för lyckad inlärning, branschkunskap och får aha-upple-
velser kring grupputveckling. Våra verksamhetsutveck-
lare har kompetens som omfattar både folkbildning och 
grupputveckling men även kunskaper från musikbran-
schen. På så sätt skapas en trovärdig lärmiljö där grup-
perna utmanas, inspireras och ges möjligheter att nå de 
mål som sätts upp i studieplanen. Återkommande kon-
takt med grupperna ökar också insynen i verksamheten. 
Genom det uppnås en önskad kvalitetshöjande effekt 
som säkrar att statsanslaget används korrekt.

Svensk höst – föreläsning
Om upptäckter i närmiljön
Under sensommaren/hösten ville vi uppmuntra män-
niskor att gå ut och upptäcka sin närmiljö, naturen och 
den fina hösten. Då kändes det extra härligt att kunna 
erbjuda föreläsningen Svensk höst med Ingmar Skogar på 
biblioteket i Köping. En pandemianpassad möblering till-
lät ett tjugotal åhörare som glatt surrade och samtalade 
med varandra redan innan föreläsningen började. 

9 Jägarskolor på 7 orter
med 69 deltagare
En återkommande succé i Studiefrämjandet Uppsala 
Västmanland är Jägarskolan. Här finns en stark tradition 
av helhetstänk där teori och praktik är lika viktiga delar. 

Efter en stor insats, där instruktörer och cirkelledare 
fortbildades för att möta den digitala omställningen, kun-
de 69 nya jägare påbörja sin utbildning, detta i någon av 
de nio jägarskolorna fördelade på sju orter i avdelningen. 

BORK – en samlingspunkt
som spelar roll 
Föreningen BORK, Beautiful ork, har blivit en spelinsti-
tution för Uppsala och är i dag en av Studiefrämjandet 
Uppsala Västmanlands största spelkulturföreningar. Ny-
inflyttade personer som vill hitta nya bekantskaper att 
spela brädspel med blir ofta hänvisade till BORK och de-
ras träffar i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan. 
Vanligtvis har BORK en träff i veckan, ibland mer, där del-
tagarna träffas för att fila på sina strategier i olika spel.

Föreningens träffar löpte under större delen av året 
på som vanligt, även om deltagarantalet decimerades 
kraftigt av pandemin. Bork såg de regelbundna träffar-
na i lokalerna som ett sätt att upprätthålla en status som 
social samlingspunkt. Tillsammans med Studiefrämjan-
det har de planerat sin verksamhet och bokat upp lokaler 
långsiktigt över 2021. 

Sömnadscaféer med nya möten. Jägarskolan lockar många deltagare.

Seniorer passerade digital tröskel
Tillsammans med Länsbildningsförbundet i Västman-
land har vi fortsatt med riktade insatser för att öka den 
digitala delaktigheten bland äldre invånare i länet. Vi ge-
nomförde fem studiecirklar för finska pensionärer i Virs-
bo, Skinnskatteberg, Fagersta och Köping. Många har nu 
vågat ta steget över den första digitala tröskeln.

Vi var också med och anordnade föreläsningar om 
Digicirklar på biblioteken i Kolsva, Kungsör och Arboga, 
även detta i samverkan med Länsbildningsförbundet.

Sömnadscafé med
integrationsfokus
Två stora grupper med svensk- och utrikesfödda kvinnor 
i Köping har fortsatt träffas kring det gemensamma in-
tresset av att sy tillsammans. Här skapas nysydda kläder 
och återbruk av gammalt. Våra duktiga ledare har gett 
tips och idéer. Fikastunderna har, med blandat skratt och 
allvar, varit viktiga för integrationen på orten. 

Efterfrågan har varit stor och vi har inte kunnat ta 
emot alla som vill vara med, vi hoppas kunna utöka verk-
samheten så småningom.

           Under året har vi lagt
stort fokus på att kvalitets-
säkra vårt största ämnes-
område – musikverksamheten.
”
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Samarbete med RFSL – för
gemenskap och stöd
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter, jobbar för att 
stödja HBTQ-personer i sin vardag. Lokalavdelningen i 
Uppsala erbjuder en plats för gemenskap, samt ett per-
sonligt stöd för dem som behöver. Stödträffarna New-
Commers, Dropin-träffar och Transfika har lyckats pågå 
hela året, trots omständigheterna. Via chatprogrammet 
Discord nådde RFSL flera nya medlemmar.

Vårt samarbete med RFSL Uppsala resulterade under 
året i över 50 olika arrangemang. Det är för många perso-
ner en mycket betydelsefull verksamhet!

Digitalt stöd till föreningar
och grupper
Vi har löpande under 2020 stöttat, utbildat och fortbil-
dat cirkelledare, medlemsorganisationer och samarbets-
partners – och oss själva – i den digitala omställningen. 
Hur kan deltagarna i en cirkel fortsätta vilja lära av varan-
dra utan att träffas fysiskt? Hur kan föreningens gemen-
samma intresse utvidgas via enbart en surfplatta? Vad 
innebär ett digitalt årsmöte i praktiken?

Det här var ständigt återkommande frågor under 
2020. Mycket av detta arbete har inte varit grund för stats-
bidragsberättigad folkbildningsverksamhet, men både 
för den lilla människan, för föreningslivet och för Studie-
främjandets folkbildning har dessa insatser haft stor be-
tydelse. 

Inspirerande föreläsningar om
bra, billig och klimatsmart mat.

Givande samarbete med
RFSL Uppsala.

Kulturnatt med spännande
digitalt samarbete  
Pandemin har inneburit ett dråpslag för arrangörer och 
har påverkat genomförandet av all livemusik, även den 
årliga Kulturnatten i Uppsala. Studiefrämjandet och för-
eningen Ljudbild har i många år stått för två av stadens 
tre största utomhusarrangemang av livemusik under Kul-
turnatten. 

Restriktionerna samt beslutet om att genomföra Kul-
turnatten i digital form tvingade fram ett nytänkande 
som ledde fram ett nytt spännande samarbete. 

Studiefrämjandets årliga Kulturnattscen i parken vid 
Walmstedtska gården flyttades i år till en inomhusstudio. 
Resultatet blev en non-stop-stream där Studiefrämjandet 
och Ljudbild presenterade en livesändning av musik och 
poesi från klockan fyra fram till midnatt med växelvisa 
konserter från de bägge arrangörernas livescener i Bolän-
derna respektive från Bäverns gränd.

Samarbetet har, utöver att bidra till ett rikare kultur-
liv, lett till ökad intern kompetens kring streaming av live-
event inom ljud- och bildområdet.

”Vi visar vårt” – bruks-
guidningar i Österbybruk
Studiecirkeln Vi visar vårt för personer med en intellek-
tuell funktionsnedsättning startade i augusti. Cirkeln är 
en vidareutveckling av tidigare kurser på temat Vi visar 
vårt, som handlar om att lära sig om och levandegöra his-
torien kring bruksmiljön i Österbybruk samt lära sig be-
möta och visa besökare.

Fokus låg på dramatisering kring historiska personer 
och händelser på bruket genom upplevelser med alla sin-
nen. Som avslutning fick deltagarna dela med sig av vad 
de lärt sig genom att visa och guida fyra särskilt inbjudna 
dagliga verksamheter.

Ytterligare två visningar tillkom på begäran från anhö-
riga till kursdeltagarna. Upplägg och innehåll utarbeta-
des av kursledaren Monica Rydåker i samarbete med del-
tagarna i den dagliga verksamheten Musik & Drama. 

Det hela blev mycket uppskattat och Monica tackades 
av deltagarna vid en särskild ceremoni.

Portionen under tian: Bra mat
för plånboken och miljön
Bra mat för dig, din plånbok och miljön! Det var temat 
för två föreläsningar med Johanna Jonsson från Portio-
nen under tian-teamet.  Publiken fick med sig inspiration, 
information och verktyg för ett mer hållbart liv. I februari, 
innan pandemin, hade vi ett hundratal besökare på bib-
lioteket i Köping. I höstas genomfördes en coronaanpas-
sad variant med 25 personer i Arboga.

           En livesändning av musik
och poesi från klockan fyra
fram till midnatt med växelvisa
konserter.
”
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Många har skaffat hund coronaåret 2020 – 
både ägare och hundar behöver utbildning.

Skörda regnvatten, ny studieplan för
gamla och nya trädgårdsentusiaster.

Skapa egen ny musik, det är
möjligt hos Studiefrämjandet.

Digital scenkonst med
Gycklargruppen Trix
Ett samarbetsprojekt mellan Studiefrämjandet Uppsala 
Västmanland och Gycklargruppen Trix med stöd av Väst-
manlands Länsbildningsförbund. 

Coronautbrottet 2020 innebar ett akut omställnings-
behov från fysiska till digitala kulturföreställningar. Vi vil-
le dela med oss av den resa Gycklargruppen Trix gjorde, 
och gör, i och med omställningen. Detta gjordes genom 
fem filmer som visar hur en enskild föreläsare och en 
större kulturgrupp enkelt sätter upp och genomför
ett livestreamat evenemang. Filmerna utgör ett digitalt 
studiematerial för kortare studiecirklar/workshops och 
tillhandahålls fritt via Studiefrämjandets nationella You-
Tube-kanal. Materialet ses som ett komplement till be-
fintlig verksamhet på föreningsnivå liksom för ny verk-
samhet med fria grupper.

Förhoppningsvis kan materialet hjälpa till att sänka 
den digitala tröskeln för många i vår verksamhet nu och i 
framtiden.

Ny studieplan och cirkel:
Skörda regnvatten
En ny studieplan – Skörda regnvatten – har tagits fram 
tillsammans med vår medlemsorganisation Koloniträd-
gårdsförbundet. I Västerås nappade en cirkelledare på 
planen och vi drog igång en kurs på våren som samlande 
ett gäng deltagare. Cirkeln avslutades både fysiskt och di-
gitalt efter sommaren.  Kursen var uppskattad och cirkel-
ledaren visade upp många konkreta exempel ur studie-
planen i sin egen trädgård. 

Hela jakthunden – föreläsning
med Anna Pamuk
Veterinären och föreläsaren Anna Pamuk kom till Väs-
terås med sitt föredrag om jakthundars hälsa, fysik, ska-
dor och sjukdomar. Det hela ingick i en föreläsningsserie 
arrangerad av flera Studiefrämjandetavdelningar inom 
Jägareförbundet Mitts område. Det blev en uppskattad 
och välbesökt föreläsning med nästan 100 personer i pu-
bliken, varav hälften kvinnor. Det här konceptet kommer 
vi att fortsätta med våren 2021.

Kreativt skrivande och
blogg i projekt Orda
2020 var första året för Arvsfondsprojektet Orda – krea-
tivt skrivande för personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. Under året startade vi fyra skrivargrupper 
som träffas kontinuerligt. Totalt upptäcker och utvecklar 
cirka 20 deltagare sitt skrivande i Orda.

Utöver Ordagrupperna har vi haft prova på-work-
shops, en sommarkurs och en uppläsning under Kul-
turveckan där deltagarna läste sina egna texter. Kultur-
veckan arrangeras av Uppsala kommun och är fylld med 
kulturupplevelser av, med och för personer med intellek-
tuella funktionsnedsättningar.

Inom Orda har vi också startat en blogg där deltagar-
nas texter och bilder publiceras:
www.ordasblogg.blogspot.com 

Utbildning med blivande
adoptivföräldrar
Vi fortsatte att genomföra utbildningen för blivande 
adoptivföräldrar under 2020. Två kurser genomfördes i 
våra egna lokaler i Uppsala. Förutom teori enligt materia-
let genomförs fria diskussioner inom ämnet. Ledarna har 
egna erfarenheter av att adoptera och delar gärna med 
sig av sin kunskap och möter deltagarnas frågor.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat får 
deltagarna ett intyg, vilket behövs i samband med att för-
äldrarna gör en medgivandeutredning i sin hemkommun. 
Trots att utbildningen är obligatorisk inför en adoption 
erbjuds den på bara några få orter i Sverige, där Uppsala 
är en. Det innebär att vissa deltagare måste resa från an-
dra delar av landet.

Utbildningen genomförs i två månader under cirka 30 
studietimmar. På grund av restriktioner kring fysiska träf-
far och rekommendationer om färre resor fick tidsinter-
vallet ändras. Trots detta kunde 19 deltagare genomföra 
utbildningen, dubbelt så många som föregående år.

sid A

Skörda regnvatten 
Studieplan 
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Samarbetspartners
Medlemsorganisationer (MO) 
• Adoptionscentrum
• Birdlife Sverige 
• Friluftsfrämjandet  
• Fältbiologerna  
• Förbundet skog och ungdom  
• Jordbrukare-Ungdomens Förbund            
• Koloniträdgårdsförbundet 
• Miljöförbundet Jordens vänner 
• Riksförbundet Hem och Skola 
• Riksförbundet Sveriges 4H 
• Svenska live – Unga
   arrangörsnätverket 
• Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds-
   förbund, Sportfiskarna  
• Svenska Brukshundklubben  
• Svenska Jägareförbundet  
• Svenska Kennelklubben  
• Svenska Naturskyddsföreningen            
• Svenska Turistföreningen 
• Sveriges Hundungdom  
• Sveriges Roll-och Konfliktspels-
   förbund, Sverok  

Samarbetsorganisationer (SO) 
• Adventures of Forgotten Aros
• Aktiespararna
• Alla åldrars scen
• Aros Ballroom and Latin Club
• Aros Ädelsmide
• ASCU – African student Community
   i Uppsala
• ASUT – Arabiska och Svenska Under ett Tak
• Attraktionsorkestern Attrapperna
• Bad Lady´s Dice
• Bergsbrunna teater
• Birdie con
• Björklingebygdens släktforsknings-
   förening
• BORK
• Botaniska föreningen Västmanlands län
• Bridge
• Bror Hjorths Hus
• BYPS – Bangladesh Young Professionals 
   in Sweden
• Cykelfrämjandet
• Dansa i Söderfors

• Dansföreningen Hamazkayin
• Delirio do Samba
• Din bästa fritid
• Ekeby Dansstudio
• Ekebygruppen
• Elisa Kvinnoförening
• Ena Linedancers
• Engströmsodlarna
• Enköping somaliska kvinnoförening
• Enköping-Håbo Trädgårdssällskap
• Enköpings Musikklubb
• Eritreanska kvinnoföreningen i Uppsala
• Fagersta finska förening
• Fagersta jaktskytteklubb
• FHH Sisukkaat
• Finska föreningen, pensionärssektionen
   Hallstahammar
• FUB – för barn, unga och vuxna med
   utvecklingsstörning (FUB Uppsala)
• Fyrisgården
• Föreningen FUB-gården, Tallkrogen
• Föreningen guider i Uppland
• Föreningen Konstvarning
• Föreningen Marmabygden
• Föreningen Nordsvenska Hästen
• Föreningen Västerland
• Föreningen Ymer
• Gargul
• Gotlands Nation
• Gottsunda Konstgille
• Gottsunda vårdcentral, Region Uppsala
• HADAIQ AL-MOHIBBIN
• Harbo sockenråd
• Hela Baletten
• Hjärtats Hus (KHANEYE GHALABHA)
• Horn Afrika
• Hornboskapen
• Ingenjörer utan gränser, Uppsala
• Initcia
• Inspire children to learn
• Invandrare i samhället
• Jalalabad kulturförening
• Kinesiska föreningen i Västerås
• Klaverens hus
• Kolsva finska förening
• Konstfrämjandet Uppland
• Konstjord, ateljéförening

• Krokaföreningen
• Kulturföreningen Fyristrallen
• Kulturparken
• Kurdiska Kulturcenter
• Kurdiska kvinnor Nawroz förening
• Kvarnbo Kvarns Vänner
• Kvarngärdets odlarförening
• Kvinnojouren Tierp
• Köpings finska förening
• Köpings finska förening, RSE
• Köpings finska krigsveteranklubb
• Kören Fyra vindar
• La Softa
• Lajvföreningen Idun
• Litteraturcentrum
• Lövsta Bygderåd
• Lövstabruks kulturförening
• Lövstabruks vävstuga
• Mosaik
• Move2Dance
• Musikföreningen Chorus
• Månkarbo Väv och Slöjd
• Mälarin Pelimannit/Mälardalens spelmän
• Norrlands nation
• Nyby keramikgrupp
• Omnikvariatet
• Phontrattarne
• Poesi utan gränser
• Psykologisation
• Ramnäs-Virsbo Naturklubb
• Re:Orient
• RF SISU Uppland
• RFSL Uppsala
• Riksförbundet Svensk Trädgård
• Riksföreningen HOBS
• Samverkan i Vendel
• Sandby Vävförening
• Serbiska kulturföreningen Sloga
• Skinnskattebergs finska förening
• Skinnskattebergs finska RSE
• Slovenska föreningen
• Smålands nation
• Smålands nationskör Linnea
• Somaliland förening i Uppsala
• Somaliska föräldrarföreningen
• Spinn & Vävhuset i Vittinge
• Sportfiske för morgondagen
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Verksamheten i siffror

Kommun Antal Studie- Unika
 arrangemang timmar deltagare

Arboga 28 726 65
Enköping 76 4 004 237
Fagersta 48 851 117
Hallstahammar 17 445 82
Heby 8 563 16
Håbo 5 514 17
Knivsta 68 1 044 419
Kungsör 32 451 130
Köping 339 5 189 594
Norberg 4 42 10
Sala 29 589 118
Skinnskatteberg 59 1 370 159
Surahammar 37 998 80
Tierp 132 2 515 372
Uppsala 1 463 31 938 3 271
Västerås 253 6 233 817
Älvkarleby 0 0 0
Östhammar 77 819 147

SUMMA 2 678 58 298 6 572

Antal studietimmar 2020 i samarbete med
medlemsorganisationer: 16 898

• Stensunda Musik & Kulturförening
• Stiftelsen Leufsta
• Stiftelsen Österbybruks herrgård
• Svenska Hundklubben
• Svenska Hundklubben Västerås
• Svenska Quiltakademin
• Sällskapet Trädgårdsamatörerna
   Mälardalskretsen
• Söderfors Entertainment
• Söderfors Hembygdsförening
• Tanzaniska Föreningen
• Tiktaalik
• Tunabergarnas odlarförening
• ULVIS
• Ungersk-Svenska föreningen UMSE
• Unidos da Suécia
• Uplands konstförening
• Upplands fågelhobby
• Upplands modelljernvägsförening
• Uppsala Chalak, CHUP
• Uppsala Comix
• Uppsala Flugfiskeförening
• Uppsala Fotografiska Sällskap
• Uppsala kattklubb
• Uppsala Konstnärsklubb
• Uppsala Kulturförening
• Uppsala Mahjong
• Uppsala Radioklubb
• Uppsala Rödakorskrets
• Uppsala Slug club
• Uppsala Spelevenemang
• Uppsala Tropiska förening
• Veterinärmedicinska föreningen VMF
• Virsbo finska förening
• Västerås jaktskytteklubb
• Västerås Square Dance Club
• Västerås Trädgårdssällskap
• Västeråsortens Biodlarförening
• Västmanlands distrikt av SFP
• Waalid förening
• Wattholma kultur- och Hembygds-
   förening
• Whippet race
• Åkerby Bygdegårdsförening
• Östgöta nation

Slutrapporterad verksamhet 2020,
uppdelad på kommuner

FÖRKLARINGAR TILL TABELLEN
Antal arrangemang: Antal studiecirklar, kulturprogram och arrangemang 
inom den friare verksamhetsformen annan folkbildning.
Antal studietimmar: En studietimme motsvarar 45 minuter. I tabellen 
har ett kulturprogram schablonmässigt omräknats till 9 studietimmar.
Unika deltagare: Summan av antalet enskilda personer som deltagit i 
studiecirklar eller annan folkbildning samt medverkande i kulturprogram.
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Organisation
Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Ljusbärargatan 2 
754 23 Uppsala
(övriga adressuppgifter, se baksida)
uppsala@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se/uppsala
www.studieframjandet.se/vastmanland
Bankgiro: 196-2927
Organisationsnummer: 817600-8517

Styrelseledamöter valda av årsmötet

Sven-Eric Svensson, ordförande
Tommy Winberg, vice ordförande
Björn Berggren
Eva Ohlsson
Lars Gejpel
Marianne Kahn
Stefan Runarsson
Shahin Akter
Linn H Magnusson

Personalrepresentanter valda av
Studiefrämjandets fackklubb (Unionen)

Alfred Kihlberg, personalrepresentant
Elin Sjöman, personalrepresentant, suppleant

Revisorer

Ordinarie: Sture Larsson, Motala revisionsbyrå
Suppleant: Beatrice Torstensson, Motala revisionsbyrå
Förtroendevald revisor: Patrik Zetterberg, Storvreta
Suppleant till förtroendevald revisor: Marita Berg, Knivsta

Valberedning

Inga-Lill Eriksson (sammankallande)
Anders Hedström
Sten Ehrengren

Årsmöte

Ordinarie årsmöte avhölls den 23 april 2020. Mötet hölls digitalt via 
plattormen Teams.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har haft sex sammanträden. 

Representation

Sven-Eric Svensson har varit förtroendevald revisor för 
Studiefrämjandet, riksförbundet, varit revisor för Valla folkhögskola 
samt varit ordförande i Uppsala Läns Bildningsförbunds styrelse.

Tommy Winberg har varit ordförande i Studiefrämjandets förbunds-
styrelse samt suttit med i Uppsala Läns Bildningsförbunds 
valberedning.

Lars Häger har varit ledamot i  Uppsala Läns Bildningsförbund, 
vice ordförande i styrelsen för EBZ (European Centres for Culture 
and Communication) samt varit ledamot i stiftelsen  Carl Cederblads 
fond.

Henrik Ivansson har varit personlig suppleant i Uppsala Läns Bild-
ningsförbunds styrelse från och med årsmötet 2020 samt varit re-
presentant i Samstud Uppsala-Knivsta.

Kerstin Nilsson har varit representant i Samstud Enköping-Heby-
Håbo samt i Samstud Norduppland.

Karin Ekstedt har varit ledamot i Västmanlands Läns Bildningsför-
bund och Anneli Andersson har varit personlig suppleant.

Avdelningens medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer i avdelningen är regionala och lokala enhe-
ter av organisationerna angivna på sidan 10.
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Medarbetare

Alfred Kihlberg
Anders Gustavsson
Anisur Rahman
Anneli Andersson
Britt-Marie Järvi
Catarina Lundgren
Christina Karlsson
Cici Rettig
Claes Mattsson
Dan Fredriksson
Daniel Bergström
Elin Sjöman
Gunhild Hansen
Helena Sjöström Brandt
Henrik Ivansson
Ia Eriksson
Joel Öhlund
Johanna Nyström
Jonathan Nealis
Karin Ekstedt
Kerstin Nilsson
Kim Westin
Lars Häger
Lotta Johansson
Margareta Johansson
Martin Andersson
Mia Fredriksson
Nicklas Hovberg
Niklas Widén
Per Rosendahl
Pernilla Andersson
Seynab Haji
Sofia Gustafsson
Therese Jäderberg
Tullia Haglund
Ulf Holmberg
Virpi Larsson

Ledningsgrupp

Anneli Andersson
Gunhild Hansen
Henrik Ivansson
Karin Ekstedt
Kerstin Nilsson
Lars Häger
Margareta Johansson
Ulf Holmberg

Lokaler

Kristinagatan 17, Enköping
Ågatan 15, Enköping
Fabriksgatan 1, Tierp
Ljusbärargatan 2, Uppsala
Bandstolsvägen 1C, Uppsala
Gottsunda kulturhus, Valthornsvägen 7, Uppsala
Ekebyvägen 10 ingång K2, Uppsala
Pilgatan 8c, Västerås
Sjöhagsvägen 6, Västerås
Västra Långgatan 10, Köping
Järnvägsgatan 9, Köping
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Studiefrämjandets avdelning Uppsala Västmanland  1(10)
817600-8517

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Studiefrämjandets avdelning Uppsala Västmanland avger härmed årsredovisning för
 räkenskapsåret 2020.

Allmänt om verksamheten
 Studiefrämjandet Uppsala Västmanland bedriver folkbildningsverksamhet, projekt- och
 uppdragsverksamhet i Uppsala län och Västmanland med huvudkontor i Uppsala, lokalkontor i
 Västerås, Köping, Enköping och Tierp samt verksamhetslokaler på en rad platser runt om i
 avdelningen. Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har verksamhet i alla avdelningens 18
 kommuner.
 Idag kan vi se en ökad polarisering i samhället, mellan stad och land; en osäkerhet vad som är sant
 eller falskt och mellan olika grupperingar. Människor i Sverige lever med mycket olika förutsättningar
 och samhället delas upp. I det samhällsklimatet spelar folkbildningen en viktig roll. Demokratiarbetet är
 folkbildningens nyckel till ett humanare samhällsklimat. Utjämnandet av utbildningsklyftor är också
 studieförbundens samhällsuppdrag. Vi kan erbjuda mötesplatser och föreningssammanhang där man,
 oavsett politiska åsikter, kan mötas i samtal över en kopp kaffe. Det demokratiska samhällets
 fundament är kanske just det samtalet. 

 Vision :
 Studiefrämjandet Uppsala Västmanland ska genom sin höga kvalitet kännas igen som Sveriges mest
 framgångsrika studieförbundsavdelning.

 Verksamhetsidé :
 Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till
 bildning, engagemang och gemenskap främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet.

 Verksamhet:
 Studiefrämjandet är det största studieförbundet i Uppsala län. Den nya avdelningen Studiefrämjandet
 Uppsala Västmanland har stärkt sin roll som medlemsorganisationernas studieförbund. Samarbetet
 med medlemsorganisationerna har stärkts under året. 

 Några kännetecken för Studiefrämjandets verksamhet i Uppsala län ligger också till grund för
 utvecklingsarbetet för Västmanland: närvaro och verksamhet i förorter och socialt utsatta områden.
 Kulturhuset Kontakten i Gottsunda är ett exempel på en vision som blivit verklighet i Uppsala men kan
 i framtiden kanske etableras också på andra ställen

 Ett annat kännetecken är att Studiefrämjandet i Uppsala arbetar med verksamhet för personer med
 funktionsnedsättning. Både via en omfattande kultur- och cirkelverksamhet men också genom den
 dagliga verksamheten Konstbruket och löpande olika Arvsfondsprojekt, just nu aktuellt är Orda som
 startat senhöst 2019. Orda är ett projekt med fokus på litteratur, läsande och skrivande för personer
 med funktionsnedsättning. 

 Unikt för Studiefrämjandet Uppsala Västmanland är vår breda kulturverksamhet. Förutom att
 Kulturskolan i Uppsala ökade antal elever ökade också kulturområdet innefattande dans, musik,
 teater, konst och litteratur sin verksamhet under 2020. Vi fick även beskedet under 2020 att vi ska få
 möjlighet att start en verksamhet med inriktningen Kulturskola för personer med funktionsnedsättning.
 Uppdragsgivare är Uppsala kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Covid-19 blev under 2020 en stor utmaning för hela branschen som antogs med stort allvar och stor
 vilja. Vår avdelning följde de gemensamma riktlinjerna studieförbunden kom överens om och ställde
 om till distansverksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Under våren 2020 meddelade
 Folkbildningsrådet att år 2020 inte kommer att ligga till grund för beräkning av statsbidrag, vilket i
 praktiken innebär en viss stabilitet.

 Under försommaren påbörjades en nationell genomlysning av Studiefrämjandets verksamhet, internt
 benämnt Fenix, mot bakgrund av de felaktigheter som upptäckts nationellt under de senaste åren.
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 Verksamhetsidé :
 Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till
 bildning, engagemang och gemenskap främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet.

 Verksamhet:
 Studiefrämjandet är det största studieförbundet i Uppsala län. Den nya avdelningen Studiefrämjandet
 Uppsala Västmanland har stärkt sin roll som medlemsorganisationernas studieförbund. Samarbetet
 med medlemsorganisationerna har stärkts under året. 

 Några kännetecken för Studiefrämjandets verksamhet i Uppsala län ligger också till grund för
 utvecklingsarbetet för Västmanland: närvaro och verksamhet i förorter och socialt utsatta områden.
 Kulturhuset Kontakten i Gottsunda är ett exempel på en vision som blivit verklighet i Uppsala men kan
 i framtiden kanske etableras också på andra ställen

 Ett annat kännetecken är att Studiefrämjandet i Uppsala arbetar med verksamhet för personer med
 funktionsnedsättning. Både via en omfattande kultur- och cirkelverksamhet men också genom den
 dagliga verksamheten Konstbruket och löpande olika Arvsfondsprojekt, just nu aktuellt är Orda som
 startat senhöst 2019. Orda är ett projekt med fokus på litteratur, läsande och skrivande för personer
 med funktionsnedsättning. 

 Unikt för Studiefrämjandet Uppsala Västmanland är vår breda kulturverksamhet. Förutom att
 Kulturskolan i Uppsala ökade antal elever ökade också kulturområdet innefattande dans, musik,
 teater, konst och litteratur sin verksamhet under 2020. Vi fick även beskedet under 2020 att vi ska få
 möjlighet att start en verksamhet med inriktningen Kulturskola för personer med funktionsnedsättning.
 Uppdragsgivare är Uppsala kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Covid-19 blev under 2020 en stor utmaning för hela branschen som antogs med stort allvar och stor
 vilja. Vår avdelning följde de gemensamma riktlinjerna studieförbunden kom överens om och ställde
 om till distansverksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Under våren 2020 meddelade
 Folkbildningsrådet att år 2020 inte kommer att ligga till grund för beräkning av statsbidrag, vilket i
 praktiken innebär en viss stabilitet.

 Under försommaren påbörjades en nationell genomlysning av Studiefrämjandets verksamhet, internt
 benämnt Fenix, mot bakgrund av de felaktigheter som upptäckts nationellt under de senaste åren.
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 Fenix pågick under hela andra halvåret. Flertalet variabler undersöktes kopplat till verksamhetsvolym
 och omfattande strykningar av verksamhet gjordes nationellt. I slutet av året samkördes för första
 gången verksamhetsrapporteringssystemen mellan studieförbunden och även här ströks verksamhet,
 denna gång i alla studieförbund.

 Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har i dessa omfattande granskningar haft mycket små
 justeringar av verksamhet och vi känner oss mycket trygga och stolta i detta, men beklagar naturligtvis
 turbulensen nationellt, både för Studiefrämjandets avdelningar runt om i landet och för studieförbunden
 gemensamt. Lärdomarna har varit många och vi utvecklar som en naturlig följd av detta vårt
 kvalitetsarbete ytterligare.

 Arbetet att integrera de två länen började under 2020 och fortsätter framöver. Även kommande år
 kommer detta att ta tid och resurser i anspråk.Studiefrämjandets avdelning Uppsala Västmanland  3(10)
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Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning
Flerårsöversikt 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning 7 552 495 6 593 209 6 267 785
Statsbidrag 12 866 487 12 950 975 9 857 134
Kommunbidrag 3 589 345 3 257 433 2 354 849
Regionbidrag 2 351 842 2 453 078 1 837 189
Övriga anslag och bidrag 11 155 233 11 639 280 11 202 719
Balansomslutning 17 721 047 14 041 680 12 460 164
Årets resultat 1 374 320 1 434 530 -284 026
Soliditet % 48,7 58,2 46,7
Antal anställda 39,0 31,0 28,0

 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljander resultaträkning och
 balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där inget
 annat anges.

Eget kapital
2020-12-31

Eget kapital vid årets ingång 7 251 602
Årets resultat 1 374 320

Eget kapital vid årets utgång 8 625 922



16

Studiefrämjandets avdelning Uppsala Västmanland  4(10)
817600-8517

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetens intäkter 1
Nettoomsättning 7 552 495 6 593 209
Bidrag 18 807 674 18 676 486
Övriga verksamhetsintäkter 11 155 233 11 624 280

37 515 402 36 893 975

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader -3 027 282 -3 358 784
Övriga externa kostnader -10 029 921 -8 550 398
Personalkostnader 2 -23 032 897 -23 527 431
Avskrivningar -49 522 -20 566
Rörelseresultat 1 375 780 1 436 796

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 460 -2 266
Resultat efter finansiella poster 1 374 320 1 434 530

Resultat före skatt 1 374 320 1 434 530

Årets resultat 1 374 320 1 434 530
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 84 453 32 859

84 453 32 859

Summa anläggningstillgångar 84 453 32 859

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 208 790 470 081
Övriga fordringar 85 023 43 062
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 238 627 1 260 922

1 532 440 1 774 065

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 4 10 803 059 9 303 059

10 803 059 9 303 059

Kassa och bank 5 301 095 2 931 696

Summa omsättningstillgångar 17 636 594 14 008 820

SUMMA TILLGÅNGAR 17 721 047 14 041 679
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital i ideella föreningar
Balanserat kapital 7 251 602 5 817 073
Årets resultat 1 374 320 1 434 530

8 625 922 7 251 603

Skulder
Kortfristiga skulder
Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag 1 546 120 556 643
Leverantörsskulder 2 395 458 1 735 702
Skatteskulder 57 191 139 374
Övriga kortfristiga skulder 906 801 914 446
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 189 555 3 443 911

9 095 125 6 790 076

Summa skulder 9 095 125 6 790 076

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 721 047 14 041 679
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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). 

Ändrade redovisningsprinciper

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

Balansräkning
 Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
 anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
 Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller kraven att definieras
 som materiella anläggningstillgångar.

 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 restvärde. 

 Linjär avskrivningsmetod används.

 Följande avskrivningstider tillämpas 
 Datautrustning                                 3 år
 Övriga inventarier                            5 år

 Finansiella instrument
 Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
 sker utifrån anskaffningsvärde.

 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
 övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.
 Instrumenten redovisas i balansräkningen när föreningen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
 har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
 förknippade med äganderätten.

 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
 upphört.

Resultaträkning
 Verksamhetsintäkter
 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen
 räkning redovisas som intäkt. 

 Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
 att erhållas.
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 Bidrag
 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
 som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. 
 Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
 räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
 Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
 Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att
 få. 

 Nettoomsättning
 Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

 Övriga intäkter
 Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär till exempel kan vara en realisationsvinst
 vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna försäkringsersättningar. I det fall
 övriga intäkter förekommer beskrivs när dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.

 Leasing
 Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första
 förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

 Ersättningar till anställda
 Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
 att de anställda utför tjänster. 
 Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
 pensionen tjänas in.

Not 2   Anställda och personalkostnader
 Medelantalet anställda uppgår i föreningen till 39.

Not 3  Inventarier
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 411 154 1 844 003
Inköp 101 116 36 882
Utrangeringar -1 469 731
Försäljningar och utrangeringar -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 512 270 411 154

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -378 295 -1 827 460
Försäljningar och utrangeringar -
Årets avskrivningar -49 522 -20 566
Utrangeringar 1 469 731
Utgående ackumulerade avskrivningar -427 817 -378 295

Redovisat värde vid årets slut 84 453 32 859
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Studiefrämjandets avdelning Uppsala Västmanland avger härmed årsredovisning för
 räkenskapsåret 2020.

Allmänt om verksamheten
 Studiefrämjandet Uppsala Västmanland bedriver folkbildningsverksamhet, projekt- och
 uppdragsverksamhet i Uppsala län och Västmanland med huvudkontor i Uppsala, lokalkontor i
 Västerås, Köping, Enköping och Tierp samt verksamhetslokaler på en rad platser runt om i
 avdelningen. Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har verksamhet i alla avdelningens 18
 kommuner.
 Idag kan vi se en ökad polarisering i samhället, mellan stad och land; en osäkerhet vad som är sant
 eller falskt och mellan olika grupperingar. Människor i Sverige lever med mycket olika förutsättningar
 och samhället delas upp. I det samhällsklimatet spelar folkbildningen en viktig roll. Demokratiarbetet är
 folkbildningens nyckel till ett humanare samhällsklimat. Utjämnandet av utbildningsklyftor är också
 studieförbundens samhällsuppdrag. Vi kan erbjuda mötesplatser och föreningssammanhang där man,
 oavsett politiska åsikter, kan mötas i samtal över en kopp kaffe. Det demokratiska samhällets
 fundament är kanske just det samtalet. 

 Vision :
 Studiefrämjandet Uppsala Västmanland ska genom sin höga kvalitet kännas igen som Sveriges mest
 framgångsrika studieförbundsavdelning.

 Verksamhetsidé :
 Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till
 bildning, engagemang och gemenskap främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet.

 Verksamhet:
 Studiefrämjandet är det största studieförbundet i Uppsala län. Den nya avdelningen Studiefrämjandet
 Uppsala Västmanland har stärkt sin roll som medlemsorganisationernas studieförbund. Samarbetet
 med medlemsorganisationerna har stärkts under året. 

 Några kännetecken för Studiefrämjandets verksamhet i Uppsala län ligger också till grund för
 utvecklingsarbetet för Västmanland: närvaro och verksamhet i förorter och socialt utsatta områden.
 Kulturhuset Kontakten i Gottsunda är ett exempel på en vision som blivit verklighet i Uppsala men kan
 i framtiden kanske etableras också på andra ställen

 Ett annat kännetecken är att Studiefrämjandet i Uppsala arbetar med verksamhet för personer med
 funktionsnedsättning. Både via en omfattande kultur- och cirkelverksamhet men också genom den
 dagliga verksamheten Konstbruket och löpande olika Arvsfondsprojekt, just nu aktuellt är Orda som
 startat senhöst 2019. Orda är ett projekt med fokus på litteratur, läsande och skrivande för personer
 med funktionsnedsättning. 

 Unikt för Studiefrämjandet Uppsala Västmanland är vår breda kulturverksamhet. Förutom att
 Kulturskolan i Uppsala ökade antal elever ökade också kulturområdet innefattande dans, musik,
 teater, konst och litteratur sin verksamhet under 2020. Vi fick även beskedet under 2020 att vi ska få
 möjlighet att start en verksamhet med inriktningen Kulturskola för personer med funktionsnedsättning.
 Uppdragsgivare är Uppsala kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Covid-19 blev under 2020 en stor utmaning för hela branschen som antogs med stort allvar och stor
 vilja. Vår avdelning följde de gemensamma riktlinjerna studieförbunden kom överens om och ställde
 om till distansverksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Under våren 2020 meddelade
 Folkbildningsrådet att år 2020 inte kommer att ligga till grund för beräkning av statsbidrag, vilket i
 praktiken innebär en viss stabilitet.

 Under försommaren påbörjades en nationell genomlysning av Studiefrämjandets verksamhet, internt
 benämnt Fenix, mot bakgrund av de felaktigheter som upptäckts nationellt under de senaste åren.
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Not 4  Övriga kortfristiga placeringar

 Följande fonder innehar avdelningen per 2020-12-31.

Externa fonder Marknadsvärde Bokfört värde (omkostnadsbelopp)

Didner & Gerge Aktiefond Sverige 8 130 384 4 253 059
Didner & Gerge Global 2 670 799 1 850 000
Didner & Gerge Small & Microcap 2 796 981 1 850 000
Didner & Gerge Aktiefond Småbolag 4 285 663 2 850 000

Summa fonder 17 883 827 10 803 059

Not 5  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
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 Bidrag
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 Verksamhet:
 Studiefrämjandet är det största studieförbundet i Uppsala län. Den nya avdelningen Studiefrämjandet
 Uppsala Västmanland har stärkt sin roll som medlemsorganisationernas studieförbund. Samarbetet
 med medlemsorganisationerna har stärkts under året. 

 Några kännetecken för Studiefrämjandets verksamhet i Uppsala län ligger också till grund för
 utvecklingsarbetet för Västmanland: närvaro och verksamhet i förorter och socialt utsatta områden.
 Kulturhuset Kontakten i Gottsunda är ett exempel på en vision som blivit verklighet i Uppsala men kan
 i framtiden kanske etableras också på andra ställen

 Ett annat kännetecken är att Studiefrämjandet i Uppsala arbetar med verksamhet för personer med
 funktionsnedsättning. Både via en omfattande kultur- och cirkelverksamhet men också genom den
 dagliga verksamheten Konstbruket och löpande olika Arvsfondsprojekt, just nu aktuellt är Orda som
 startat senhöst 2019. Orda är ett projekt med fokus på litteratur, läsande och skrivande för personer
 med funktionsnedsättning. 

 Unikt för Studiefrämjandet Uppsala Västmanland är vår breda kulturverksamhet. Förutom att
 Kulturskolan i Uppsala ökade antal elever ökade också kulturområdet innefattande dans, musik,
 teater, konst och litteratur sin verksamhet under 2020. Vi fick även beskedet under 2020 att vi ska få
 möjlighet att start en verksamhet med inriktningen Kulturskola för personer med funktionsnedsättning.
 Uppdragsgivare är Uppsala kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Covid-19 blev under 2020 en stor utmaning för hela branschen som antogs med stort allvar och stor
 vilja. Vår avdelning följde de gemensamma riktlinjerna studieförbunden kom överens om och ställde
 om till distansverksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Under våren 2020 meddelade
 Folkbildningsrådet att år 2020 inte kommer att ligga till grund för beräkning av statsbidrag, vilket i
 praktiken innebär en viss stabilitet.

 Under försommaren påbörjades en nationell genomlysning av Studiefrämjandets verksamhet, internt
 benämnt Fenix, mot bakgrund av de felaktigheter som upptäckts nationellt under de senaste åren.
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Styrelseordförande Vice ordförande
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Eva Ohlsson Lars Gejpel
Styrelseledamot Styrelseledamot

Björn Berggren Shahin Akter
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Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Sture Larsson Patrik Zetterberg
Godkänd revisor Förtroendevald revisor
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Till föreningsstämman i Studiefrämjandets avdelning Uppsala 
Västmanland
Org.nr 817600-8517

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi harutfört en revision av årsredovisningen för Studiefrämjandets 
avdelning Uppsala Västmanland för räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
2020-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för be-
dömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen avseratt likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 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 fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

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

– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

– skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 

Revisionsberättelse
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om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan fram-
tida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Studiefrämjandets avdelning 
Uppsala Västmanland för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinstellerförlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att 
tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, 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 försummel-
se som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

– på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispo-
sitioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen 
om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 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 föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

Uppsala 26/3 2021

Sture Larsson   Patrik Zetterberg
Godkänd revisor    Förtroendevald revisor
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Studiefrämjandet Uppsala Västmanland
Ljusbärargatan 2
754 23 Uppsala

Tel: 018-19 46 00

E-post Uppsala län:
uppsala@studieframjandet.se

E-post Västmanlands län:
vastmanland@studieframjandet.se

UPPSALA

Studiefrämjandet
Ljusbärargatan 2
754 23 Uppsala
Tel: 018-19 46 00
E-post: uppsala@studieframjandet.se

Musikhuset Musicalen
Bandstolsvägen 1c
756 48 Uppsala

Kontakten
Gottsunda Kulturhus
Valthornsvägen 7
756 50 Uppsala

Disponentvillan
Vänortsgatan 115-117
752 63 Uppsala

Musikbruket/Konstbruket
Ekebyvägen 10, ingång 2K
756 55 Uppsala

www.studieframjandet.se

ENKÖPING

Studiefrämjandet
Kristinagatan 17
745 30 Enköping
Tel: 0171-311 91
E-post: enkoping@studieframjandet.se

NORDUPPLAND

Studiefrämjandet
Box 18
815 21 Tierp
Besök: Fabriksgatan 1
Tel: 0293-737 31
E-post: tierp@studieframjandet.se

VÄSTERÅS

Pilgatan 8 C
721 30 Västerås
Tel: 021-10 17 70
E-post: vasteras@studieframjandet.se

Studio Hog Farm/Musikhuset Västerås
Sjöhagsvägen 6
721 32 Västerås

KÖPING

Västra Långgatan 10
731 30 Köping
Tel: 0221-212 30
E-post: koping@studieframjandet.se

Musikhuset Köping
Järnvägsgatan 9
731 30 Köping


