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Lillsved coachar för livet!

L illsveds verksamhetsidé är att vårda och utveckla 
Sveriges ledande folkhögskola med inriktning på 
hälsa, idrott och coachande ledarskap.  

Förädlingsresor: 
Återetablera Lillsved som en mötesplats för mer gym-
nastik 
En inkluderande och framgångsrik idrottsfolkhögskola 
En hållbar och framtidssäkrad besöksnäring 
Ständig utveckling av anläggningens utom- och inom-
husmiljöer 
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Vår digitala miljö 
Hållbara möten   
Lärande organisation

Fokusområden:



Verksamheten på Lillsved 

L illsveds idrottsfolkhögskola har stor potential att bedriva folkhögskola 
med idrottsinriktning och ta emot gäster som vill bo, konferera och ge-

nomföra aktiviteter. Vi delar in våra gäster i segmenten deltagare på folk-
högskolan (heltidsdeltagare, distansdeltagare samt samverkan med huvud-
man och övriga idrottsrörelsen) kurs, konferens, läger samt turism.  
Lillsved har dessutom ett antal intressenter. De allra viktigaste är vår huvudä-
gare Svenska Gymnastikförbundet och Folkbildningsrådet.  

Det blev ett år till med Covid-19 

Det nya året startade med digital undervisning som höll i sig ända fram till 
maj. Vi kunde genomföra alla moment, ibland med praktik hemma från 

vardagsrummet. Både lärare och deltagare visade på god anpassningsför-
måga och en stor portion av tålamod. Några av vårens traditionsbärande 
aktiviteter fick vi dock ställa in. 
På Lillsved uteblev gästgrupper under hela våren och likt 2020 blev några 
medarbetare korttidspermitterade och resten anmodades att arbeta hemi-
från. Som genom ett trollslag minskade smittan i samhället och beläggning-
en ökade raskt på Lillsved, vilket gav en mycket välbesökt sommar. Några 
gästgrupper valde att avboka, men konfirmandgrupperna som fann oss förra 
året kom tillbaka och stod för en stor del av besöksnätterna. 
Hösten övergick till undervisning på plats med nya deltagare och det blev 
helt fullt på internatet. Vi arbetade hela tiden med tydliga smittskyddsan-
passningar.  
Höstens konferensgrupper var både färre till antalet och hade färre deltaga-
re. Detta återspeglas i resultatet för kurs och konferenssegmentet. Vi kan 
ändå konstatera att vi kom betydligt lindrigare undan än de flesta andra ak-
törer i branschen. De gäster som kom till oss uttryckte nöjdhet över hur vi 
hanterade Covid-19. Eftersom vi har denna momsade verksamhet har vi 
kunnat erhålla ca 2,4 milj kr i omställningsstöd för att täcka fasta kostnader 
under våren. Dessa bidrag och övriga tillskott i form av ersättning för kort-
tidsarbete och extra statsstöd för folkhögskolekurser bidrog väl till att året 
slutar på ett rejält plus. Detta trots att vi skalat upp renovering och förfining 
av anläggningen. 

Lillsveds framgångsfaktorer 

L illsved är en vacker plats med charmiga byggnader och stora möjligheter 
att bo och träna både inomhus och utomhus. 

Skolans inriktning idrott, hälsa, rörelse och coachande ledarskap är attraktiv 
och många vill utbilda sig inom denna genre. Dessutom finns det jobb i 
branscherna som vi utbildar mot och de flesta kommer i arbete i direkt an-
slutning till sina studier. Söktrycket till skolans olika utbildningar har varit 
fortsatt gott. Trenden har blivit ännu tydligare att man söker sig till distansut-
bildningar. Detta är troligtvis en kombination av pandemins effekter och den 
nya digitala världen. 
Vi har många stamgäster som kommer år till år, vilket gör att de flesta bokar 
in en vistelse så fort smittläget och statens restriktioner släpper. 
Under pandemitider har vi möjlighet till snabb omställning av medarbetare 
då korttidspermittering varit en del av de stöd som staten bidragit med.  
Alla medarbetare har bidragit med idéer, kloka tankar och hela tiden arbetat 
för Lillsveds bästa, både arbetsmiljömässigt och ekonomiskt.  

Vi coachar för livet 

V år vision ”Coachar för Livet” är i högsta grad levande och tar sig i uttryck 
på flera olika sätt. Folkhögskolan gör löpande utvärderingar i syfte att 

hela tiden bli bättre och få fram bra och konkurrenskraftiga utbildningar. 
Vi jobbar med systematik och långsiktighet inom många områden och alla 
medarbetargrupper för att skapa en professionalitet och smidighet mellan 
varandra och för våra gäster. 
2021 blev, trots allt, ett bra år med nöjda och välutbildade deltagare och en 
hel del gäster. Nu lägger vi andra pandemiåret till handlingarna och ser fram 
emot ett utvecklande och välbesökt 2022. 

Christina Hjelmar 
platschef och rektor 

christina.hjelmar@lillsved.se 

070 - 624 36 03
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FOLKHÖGSKOLAN
C ovid-19 påverkade våren stort och vi undervisade heltidskurserna 

helt på distans under tre-fyra månader (jan – april) beroende på vil-
ken kurs. Distanskurserna genomförde dessutom 5 av sina 9 närträffar 
digitalt under våren. Hösten däremot kunde vi genomföra enligt plan 
med vissa anpassningar. 
Idrottspedagog finansieras under hela 2021 till merparten av extra stats-
bidrag för yrkesinriktade utbildningar. Dessutom har vi erhållit extra 
statsbidrag för utökade platser på särskild kurs under hösten. Trenden att 
fler söker till Lillsved håller i sig och 2021 hade vi nästan lika många sö-
kande som rekordåret 2020.  

Långa kurser 

Folkhögskolans långa kurser – som utgör Lillsveds kärnverksamhet omfattar 
kurser från en och upp till fyra terminers studier. Antalet sökande inför höst-

terminen var fortsatt högt med totalt 658 sökande (22 färre än föregående år), 
detta trots att många inte hade besökt skolan fysiskt innan, eftersom vi genom-
förde öppet hus digitalt.  
Antalet ansökningar till våra heltidskurser, dvs de kurser som genomförs på 
plats, minskade på samtliga kurser, där största tappet var på allmän kurs. 
Antalet ansökningar till våra deltidskurser, dvs de kurser som genomförs på 
distans/semidistans, fick samtliga en ökning av ansökningar. 
Flest ansökningar per plats har Personlig Tränare på distans och Holistisk 
Coach på distans (7 st). 
Detta sammantaget innebär tyvärr att vi i år inte fyller våra platser på heltids-
kurserna. Internatet med sin 75 bäddar har dock varit i det närmaste fullt under 
hösten med 70 internatdeltagare. 

Under 2021 har följande kurser genomförts: 
Allmän kurs, Idrott och Träning (1-2 årig, 100 %) 

Höstens kurs består av 24 män och 6 kvinnor med en medelålder på 22,5 år, 
27 % födda utomlands och 57 % har någon form av funktionsnedsättning. 
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8 deltagare går i år sitt andra år på linjen, vilket är 2 färre än förra året.  
Kursen vänder sig i första hand till personer som är i behov av att erhålla 
grundläggande högskolebehörighet för att möjliggöra att studera vidare på 
högskola/universitet. Fokus ligger på personlig utveckling där inspiration och 
kraft hämtas i gruppen och det gemensamma intresset för idrott och träning. 
För grundläggande högskolebehörighet studeras följande gymnasiegemen-
samma ämnen: svenska 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a, historia 
1a1, samhällskunskap 1a1, religion 1 samt naturkunskap 1a1. Vi erbjuder även 
matematik 2a, naturkunskap 2 samt samhällskunskap 1 a2, 2 för att möjliggöra 
för våra deltagare att söka vidare till bl a idrottslärare. 
Utbildningen profilämnen är; idrott och friluftsliv, humanbiologi, träningslära, 
näringslära, styrke-, konditions- och rörlighetsträning samt självledarskap.   

Särskild kurs, Hälsocoach PT och GTI, (1-årig, 100 %) 

Höstens kurs består av 8 män och 15 kvinnor med en medelålder på 26 år, 
17 % födda utomlands och 37 % har någon form av funktionsnedsättning.  

Det övergripande målet är att ge en helhetssyn på människans hälsa.  
Utbildningen syftar till att ge kunskaper för att stärka det friska och förebygga 
ohälsa hos såväl grupper som individer. Man får verktyg för att driva hälsopro-
jekt, stresshanteringsprogram, hålla föreläsningar och workshops samt motive-
ra till personlig utveckling genom hälsocoachning.  
Utbildningen har en tydlig branschinriktning och syftar till att deltagarna ska få 
en bred kompetens inom friskvårds- och träningsbranschen. Deltagarna ska bli 
kompetenta och professionella hälsocoacher, personliga tränare - PT med möj-
lighet till PT-licens via Europé Active och Almega FRISK-företagen samt grupp-
träningsinstruktörer - GTI. 
Stor vikt läggs vid förändringsarbete och mötet med individer och grupper. I 
arbetet utgår lärarna från ett entreprenöriellt lärande. Arbetssättet är projektin-
riktat och verklighetsförankrat och baseras på fyra teman under året (min hälsa, 
hälsoledarskap, andras hälsa och hälsocoach/hälsoentreprenör). 

Särskild kurs, Högre utbildning Skidlärare (1-årig, 100 %) 

Höstens kurs består av 6 män och 12 kvinnor med en medelålder på 21 år, 
inga är födda utomlands och 33 % har någon form av funktionsnedsätt-

ning. Utbildningen vänder sig till den som brinner för snösport och är ett sam-
arbete med SLAO (Svenska Skidanläggningars organisation). 

Målet med utbildningen är att erhålla IVSI-status. Vi utbildar nästa generation 
skidlärare/snösportledare som kan arbeta med åkare på alla färdighetsnivåer 
samt gå vidare som arbetsledare, utbildare, clinicinstruktörer, examinatorer och 
utveckla svensk skidskola för framtiden. 

Särskild kurs, Idrottspedagog (1-årig, 100 %) 

Höstens kurs består av 14 män och 6 kvinnor med en medelålder på 22 år, 
15 % födda utomlands och 60 % har någon form av funktionsnedsättning. 

Stora delar av kursen finansieras av extra statsbidrag för yrkesinriktade utbild-
ningar. 
Utbildningen vänder sig till den som vill utvecklas som ledare samt kunna arbe-
ta som projektledare med inriktning idrott, friluftsliv och äventyr. Målet med 
utbildningen är att ge kvalificerade kunskaper som krävs för att på ett profes-
sionellt sätt leda och utveckla verksamheter inom området idrott, friluftsliv och 
äventyr. Du får även kunskaper för att arbeta som tränare,tävlingsarrangör eller 
administratör.
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Särskild kurs, Tränings- och Hälsoinspiratör, (1-årig distanskurs, 
50 %) 

Höstens kurs består av 3 män och 26 kvinnor med en medelålder på 47 år, 
17 % är födda utomlands och 21 % har någon form av funktionsnedsätt-

ning. Utbildningen vänder sig till den som på ett inspirerande och kompetent 
sätt vill vägleda träning, motion och friskvård i företag och organisationer eller 
vill utveckla sig och sin träning i syfte att inspirera andra.  
Studierna innehåller fem närträffar om totalt 14 dagar. Pga av Covid-19 genom-
fördes två av träffarna digitalt, vilket fungerade bra. Övriga studier bedrivs som 
distansstudier på hemmaplan. Ett lärarteam ansvarar för kursens upplägg, in-
nehåll och genomförande. Vi använder distansplattformen itslearning. 

Särskild kurs, Personlig tränare (1-årig distanskurs, 50 %) 

Höstens kurs består av 14 män och 18 kvinnor med en medelålder på 38 år, 
9 % födda utomlands och 9 % har någon form av funktionsnedsättning. 

Att arbeta som Personlig Tränare passar den som har ett intresse för fysisk akti-
vitet och hälsa. Som personlig tränare kan man utforma individuellt anpassade 
träningsprogram. Deltagarna får en unik ledarskapsutbildning i att bemöta 
kunden och leda hen mot dennes  personliga mål. Studierna innehåller fem 
närträffar om totalt 25 dagar. Pga av Covid-19 genomfördes en av träffarna di-
gitalt, vilket fungerade ganska bra trots att många moment är av praktisk karak-
tär. Övriga studier bedrivs som distansstudier på hemmaplan. Ett lärarteam 
ansvarar för kursens upplägg, innehåll och genomförande. Vi använder di-
stansplattformen itslearning. 
Efter godkänd utbildning erhåller du en  internationell licens (Europé 
Active) samt en nationell licens utfärdad Almega FRISK-företagen. 

Särskild kurs, Holistisk coach (drygt 1 termin distanskurs, 50 %) 

Å rets kurs består av 1 man och 26 kvinnor med en medelålder på 43 år, 4 % 
är födda utomlands och 26 % har någon form av funktionsnedsättning. 

Kursen vänder sig till den som vill coacha andra människor framåt ur ett hel-
hetsperspektiv. Filosofin är att först utifrån egen insikt om mig själv kan jag 
coacha andra. Utbildningen syftar till att ge insikter och redskap som gör att 
man bättre förstår sig själv och andra. Vi utgår från helheten och det friska i oli-
ka ämnesområden såsom rörelse, stillhet, mat med alla sinnen, naturen som 
påfyllnad, andning, kommunikation, tanke och känsla. Vi utforskar bredden i
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hälsobegreppet på ett praktiskt sätt under våra kurstillfällen. 
Studierna innehåller tre närträffar om totalt 12 dagar. Pga av Covid-19 genom-
fördes en av träffarna digitalt, vilket fungerade ganska bra trots att många mo-
ment är av praktisk karaktär. Övriga studier bedrivs som distansstudier på 
hemmaplan. Ett lärarteam ansvarar för kursens upplägg, innehåll och genom-
förande. Efter godkänt resultat erbjuds man att gå en diplomeringskurs på ca 3 
månader direkt i anslutning till denna kurs. 

Särskild kurs, Entreprenör hälsa och hållbar utveckling, (1 termin 
distanskurs, 50 %) 

Höstens kurs består av 6 män och 27 kvinnor med en medelålder på 43 år, 
18 % födda utomlands och 27 % med någon form av funktionsnedsätt-

ning. Utveckling och samverkan sker med Ola och Anette Wallström från Per-
spektivo AB. Utbildningen syftar till att utveckla sitt personliga entreprenörskap 
samt klargöra vad man vill göra inom hälsa, hållbar utveckling och välbefin-
nande. Utbildningen vänder sig till den som vill leva på att arbeta med hälsa, 
hållbar utveckling och välbefinnande.  
Studierna innehåller en inledning- och en avslutningsträff om två dagar. Pga av 
Covid-19 genomfördes en av träffarna digitalt, vilket fungerade bra. Övriga 
studier bedrivs som distansstudier på hemmaplan med lärplattformen itslear-
ning som nav samt sju webbseminarier. 

Må Väl seniorkurs, (1 termin, 25 %) 

Eftersom nästan alla deltagare i denna kurs tillhör riskgruppen 70+ var det 
självklart att ställa in denna kurs i våras redan efter några veckor pga Covid-

19. Vi valde också att senarelägga kursstarten under hösten och deltagarna fick 
färre träffar än normalt. Kursen är mycket omtyckt av både lärare och många av 
deltagarna går denna kurs många gånger om, några sen starten för ca 9 år sen. 
Åldersspannet är är 65 till 89 år. Innehållet är varierat med praktiska och teore-
tiska moment. Målet är att ge deltagarna upplevelser och verktyg som ökar 
deras motivation och förmåga att själva ta hand om sin och andra seniorers 
hälsa på äldre dagar. Våra hälsocoacher har som en del i sin utbildning hand 
om alla momenten och leda de olika aktiviteterna handledda av sina lärare. 
Detta året hade vi krav på ledarna att vara vaccinerade. 
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Rynkeby (1-årig distanskurs, 25 %) 

K ursen består av deltagare som sommaren 2022 ska cykla till Paris, ett väl-
görenhetsprojekt för Barncancerfonden. Gruppen består av erfarna cyklis-

ter till de som aldrig cyklat landsvägscykel förut. Vi bemannar denna kurs med 
en lärare för dels löpande vinterträning och dels utbildning i näringslära och 
träningslära. Kursen består av 14 män och 18 kvinnor med en medelålder på 
52 år. 

deltagardemokrati 

L illsveds långkursdeltagare har en egen deltagarkår. Ordförande i kåren del-
tar på Lillsveds styrelsemöten. Skolans ledning träffar kårens representanter 

regelbundet under läsåret. Linjeråden, med representanter från klassen och 
samtliga undervisande lärare diskuterar pedagogiska ärenden och utvärderar 
undervisningen i sin helhet. 
Lillsveds idrottsförening, LIF, är en förening som administrerar träningstider, 
arrangerar idrottsaktiviteter och bidrar med medel till startavgifter till olika täv-
lingar. Som medlem i LIF har man tillgång till idrottshallar och gym efter skol-
dagen. Både deltagarkåren och LIF har resurser från skolan i form av lärartim-
mar. Dessutom finns ett tiotal olika deltagarstyrda råd med syfte att dels ut-
veckla och påverka studierna på skolan och dels skapa en meningsfull tillvaro 
utanför lektionstid. 
Lillsveds studeranderättsliga standard är godkänd av folkbildningens stude-
randerättsliga råd (FSR). Standarden är tagen i skolans styrelse och finns till-
gänglig på www. lillsved.se. 

Deltagare i behov av extra stöd 

V i har en stor andel deltagare med dyslexi, diagnostiserade osynliga funk-
tionsnedsättningar samt med allmänt besvärlig bakgrund. På allmän kurs - 

idrott och träning har vi en utökad lärartäthet för att möjliggöra delning av 
klassen och ha mindre undervisningsgrupper samt utökat klassföreståndar-
skap. Vi har under året haft kurator på skolan, vilket är mycket uppskattat av 
deltagare från alla våra kurser.  Deltagare med olika typer av funktionsnedsätt-
ningar, synliga såväl som osynliga, är i fortsatt behov av extra lärarresurser. Lill-
sved söker därför varje år förstärkningsbidrag från Specialpedagogiska myn-
digheten för att kunna ligga på en högre lärartäthet i undervisningen än vad 
som 

LILLSVED - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 |  9



annars vore möjligt. Vi söker även medel från samma myndighet för att kunna 
köpa/leasa hjälpmedel för ovan nämnda deltagare.  

Lillsved och Gymnastikförbundet 

Gymnastikens dag med information om huvudmannens verksamhet samt 
praktiskt prova på en del av Svenska Gymnastikförbundets olika aktiviteter 

i gemensam anda har liksom tidigare ägt rum på Lillsved under hösten. 
Vi har dessutom genomfört Intro Gymnastik i lärargruppen och i några av våra 
kurser. Idrottspedagogerna har dessutom genomfört Baskursen. 
Gymnastikförbundet och Lillsveds samarbete inom ramen för folkhögskolan 
innebär vanligtvis bl a att många av gymnastikens kurser sker i samverkan och 
förläggs på Lillsved. Tyvärr genomfördes inga kurser under året pga covid-19. 
Detta innebar också att inga sommarkurser genomfördes utifrån direktiv från 
SvGF nationellt.  

Övrig samverkan 

Skolan har under verksamhetsåret också fortsatt sin samverkan med Stock-
holms Läns Ridsportförbund och genomfört 7 ungdomsledarkurser, vilket 

genererat 165 deltagarveckor. Bland övriga samverkansparter ser vi: Roddför-
bundet, Nacka Hockey, Lingklubben, Gustavsbergs Orientering, Värmdö IF 
samt Värmdö Freestyle. Det mest populära temat på de flesta av dessa samver-
kanskurser är ledarskap och rörelse ur olika perspektiv. Flera av våra lärare och 
deltagare på heltidskurserna får här möjlighet att visa sin teoretiska och prak-
tiska kompetens i olika hälso- och idrottsrelaterade ämnen.  

Fördelning av kurser och deltagare 2021 
Långa kurser 2021 (2020) 
• Kurser heltid 8 (8) st 
• Kurser deltid distans 13 (11) st 
• Deltagare män 225 (216) st 
• Deltagare kvinnor 392 (362) st 
• Deltagare med funktionshinder 90 (86) st 
• Antal utrikesfödda deltagare 26 (52) st 
• Deltagarveckor 6989 (6556) st 
Korta kurser i samverkan 2021 (2020) 
• Kurser 19 (25) st 
• Deltagare män 208 (166) st 
• Deltagare kvinnor 257 (293) st 
• Deltagarveckor 371 (283) st 

ÅRSRESULTAT DELTAGARVECKOR 
• Summa deltagarveckor 6989+371 st = 7360 st (6839) 
• Procent av statsbidraget 100,2 % (100,2 %)

LILLSVED - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 |  10



Kurs & konferens,  
läger och turism
Under 2021 har Covid-19 varit det nya normala. Besöksnäringen i Sve-

rige har haft ytterligare ett berg- och dalbanaår. Från mycket låg nivå 
januari-april ökade aktiviteten till att vara nära normal maj - november. En 
bit in i december kom sedan nästa våg i pandemin och vi fick åter en kraf-
tig inbromsning. Det ekonomiska bortfallet i verksamheten har till bety-
dande del kompenserats av statligt stöd. Verksamhetsområdets resultat 
för 2021 hamnar därför på en acceptabel nivå. 

2021, året då Covid-19 blev det nya normala 

F ortsättningen av höstvågen 2020 i pandemin orsakade fortsatt turbulens med av-
bokningar och omflyttningar. Återkommande stamgäster som t. ex. Gymnastikför-

bundet, Stockholms ridsportförbund och Friskis&Svettis ställde in allt och övergick till 
väntläge under våren. Nya bokningar t.o.m maj uteblev till stor del både från kommer-
siell och idéburen sektor. 
Efter den tröga årsstarten kom inflödet av bokningar successivt igång, framför allt från 
idéburen sektor.  
Sommaren fylldes på bra under juni-aug med ca 8000 gästnätter. Vi var då igång med 
full bemanning och nöjda gäster.. Inte minst var de nöjda med hur vi jobbade systema-
tiskt med att minska risken för smittspridning av Covid-19. Antalet stora grupper var 
färre än rekordåret 2020 samtidigt som antalet STF-gäster fördubblades (vilket bidrog 
till att 2021 blev det tredje bästa STF-året hittills). Arbetsbelastningen blev därför större 
än vanligt för service och sommarvärdar som tog sig an utmaningen väl och levererade 
ett gott värdskap.  
Inkluderat hösten blev perioden juni–december en ganska bra period. Tappet under 
årets första del var dock för stort för att kunna repareras under andra halvåret. Resultatet 
för helåret blev därmed en besvikelse men som till väsentlig del kompenserades av 
statligt stöd. 
Förutom ett generellt bortfall av grupper kan nämnas att för tre av våra stora stamgäster 
tappade vi ca 2,5 Mkr i intäkter. Sommarens Aikidoläger fick åter ställas in. EMG föll bort 
pga sammanslagning med Keystone. Friskis & Svettis bokade av mycket under året och 
har sedan valt att inte förlänga samarbetet med Lillsved. Till viss del har den lediga ka-
paciteten kunnat användas till andra gäster men tappet har varit kännbart.  
Verksamhetsområdets resultat för 2021 hamnar på 6,1 Mkr i omsättning, ett tapp på 
19% jämfört med årets budgetmål. Räknar vi in det statliga stödet på 2,4 Mkr så blir 
resultatet trots allt positivt liksom så många av oss konstaterats ha varit under 2021. 
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Fastighet och service 
Det finns många ljuspunkter som har skett under året. Vi har renoverat 

åtta badrum i Elevbyn. Vi har slipat golvet i vår gymnastiksal och i 
konferensrummen Fischer, Sachs samt Fleming. Till stor glädje bland våra 
deltagare har vi har även bytt ut fyra tvättmaskiner i Parkens tvättstuga. 
Detta var även året då vi fick besök av kommunens ”alla” miljöinspektö-
rer. Vi har haft inspektion av reningsverk, vattenverk, skola, tillfälliga bo-
enden, livsmedelshygien samt påbud att skicka in dokumentation angå-
ende köldmedia och förnyat vårt ”tillstånd” för eget vatten.  
Aktivitetsområdet med hoppbacken går vidare enl plan. Hoppbacken är 
nu klar och godkänd av kommunen. Resterande byggnationer såsom 
parkourbana, utegym, dubbla trampoliner och klättervägg osv planeras 
vara klart innan halvårsskiftet.  
Hela anläggningen är bekostad av andra aktörer såsom Allmänna Arvs-
fonden, Stockholmsidrotten och Värmdö kommun. Ansvarig för uppföran-
det är puckelpistföreningen Värmdö Freestyle. När anläggningen är fär-
digställd övergår ägandeskapet och ansvaret till Lillsved. 

Åtgärder under året 
• Två nya frysar till köket. 
• Egenkontrollprogram enligt miljöbalken framtaget. 
• Kontroller och service enligt särskilt årshjul. 
• Flertalet fläktar på anläggningen är bytta. 
• Upplevelsehöjande åtgärder med bla målning i flertalet byggnader. 
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Förvaltning 
Fastigheterna är försäkrade i Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar brand-, 
inbrotts- och vattenskadeförsäkring, avbrottsförsäkring, maskinförsäkring, hy-
resförlustförsäkring, ansvarsförsäkring för person- och sakskada, rättsskydds-
försäkring byggnad, Anticimex fullserviceavtal och därutöver vissa tilläggsför-
säkringar. Traktorer och bil är brand-, stöld- och trafikförsäkrade. 
Förutom kontinuerlig driftsöversyn har service efter beställning skett på Lill-
sveds värme- och ventilationssystem, råvattenpumpar, hydroforstation, re-
ningsverk, kyl- och frysanläggningar. 
Resultat från prov på dricksvatten från vattenverket och utgående vatten från 
reningsverket har rapporterats enligt fastställd plan till bygg- och miljökontoret 
i Värmdö kommun.   

Fritidshus 
Lilla Parkvillan 
Bo Johansson 

Arrenden och uthyrning 
Jaktarrende 
Thomas Widlund 

Café Sjöstugan 
Gladkan AB 

Mark för radiotelefonmast 
Tele 2, Telia Sonera, Telenor och Stockholms lokaltrafik 

P-platser: Robur AB 
Ca 70 bilplatser i Lillsvedsviken 
Ca 50 bilplatser infartsparkeringen 

Båtplatser 
24 båtplatser i Lillsvedsviken  
17 båtplatser i Nyvarpsviken  

Personalbostäder 
Östra vaktmästarbostaden 
Torbjörn Åkerström 

Västra vaktmästarbostaden 
Sidh Amnuaiporn 

Röda stugan  
Hans Olsson  

Rektorsvillan, nedre plan  
Robert Karlsson t.o.m 31/5 

Trädgårdsmästarbostaden 
Janet Lindberg 

Skogsvillan 
Lars Olén 

Stora Parkvillan 
Patrick Gallagher 
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Hållbar utveckling för 
medarbetare, DELTAGARE, 
GÄSTER och miljö 
Vårt mål är att möta våra olika kundgrupper genom att bedriva en hållbar 
och långsiktig verksamhet året runt och in i framtiden. Vi arbetar hela ti-
den med förbättringar i våra inom- och utomhusmiljöer. Vi fortsätter att 
utvecklas genom dels fortbildning för att möta nya krav i samhället och 
dels genom att sätta vår egen hälsa i fokus för att få ett hållbart liv. 

Anpassningar utifrån pandemin Covid-19  
Alla på Lillsved 
• Stort personligt ansvar avseende avstånd till varandra, hygien och stanna 

hemma vid symptom 
• Begränsning av antal utövare i gymmet 
Medarbetare 
• Snabba omställningar till arbete hemifrån/korttidspermittering/andra upp-

gifter 
• Undervisning på distans och semidistans 
Deltagare 
• På Lillsved sker all verksamhet klassvis 
• Klasserna har större klassrum för att kunna hålla avstånd 
• Övergång till digital undervisning vid behov 
Konferensgäster 
• Vi blandar inte gästgrupper 
• Möjlighet till god handhygien i alla lokaler 
• Incheckning utomhus för större sällskap 
• Ökade städrutiner 
Matsalen 
• Differentierade mattider 
• Buffén serveras av egen personal bakom plexiglas 
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MILJÖ OCH HÅLLBARHET 

Både stora och små insatser görs för förbättrad arbetsmiljö och  
minskad belastning på den inre- och yttre miljön. Några av dessa är: 

Hållbarhetslöfte 2.0 klart (STF). 
Regelbundna arbetsplatsträffar (APT) hålls gruppvis. 
Årlig skyddsrond. 
Systematiskt brandskyddsarbete. 
100% grön el från Dala Kraft. 
LED-lampor i utomhus- och inomhusarmaturer. 
Bergvärme i hela idrottshuset, skolhuset och rektorsvillan. 
Bergvärme i kök, matsal och Parken (STF och konferensboende). 
Rörelsevakter för belysning i alla stora byggnader. 
Energisnåla kopieringsmaskiner. 
Rökfria lokaler. 
Anpassade lokaler för olika funktionsnedsättningar. 
Restaurang med kostanpassningar. 
Matavfallssortering. 

Utfasning av engångsartiklar. 
Minskad av användning av plast. 
Sortering och återvinning av matavfall, batterier, glas, metall, tidningar, pap-
per, returförpackningar, tonerkassetter och annat kontorsmaterial som pen-
nor, register, kopieringspapper mm. 
Användning av alkylatbensin till handgräsklippare, motorsågar och röjsågar. 
Optimerad samordning av transporter med bil. 
Vattenkvalitetsprover 4 gånger per år. 
Reningsverksprover 8 gånger per år. 
Minimalt med rengöringsmedel genom tillämpning av ”Microsystem”. 
Aktivt val av miljömärkta kemikalier där det är möjligt. 

Kompetensutveckling 

V i har under året genomfört följande kompetenshöjande åtgärder: 

Avancerad Träningsfysiologi 4,5 poäng, Karolinska Institutet, 2 pers. 
Mindfulness, Mindfulnesscenter (distansutb 6 mån). 
Certifieringsutbildning coaching, CoachCompanion (distansutb 3 mån). 
Yinyoga lärarutbildning, Wisdom Works (4 dagar). 
Folkhögskoleforum, RIO 2 pers (1 dag). 
Folkbildningsrådets statsbidragskonferens (2 dagar). 
Ekonomiseminarium, RIO (0,5 dag). 
Kommunikationskonferens, FSO (2 dagar). 
Grupputveckling, Trygghetsrådet (1 dag). 
Arbetsrätt i praktiken, DI Akademi (1 dag). 
Lönehantering, Hogiainstitutet (1 dag). 
Upphandlingsskolan, Värmdö Kommun (0,5 dag). 
Digital marknadsföring, Eniro (0,5 dag). 
Kurser kring foto, design, video, Moderskeppet (korta utbildningar). 
CRM-utbildning, LimeGo (0,5 dag). 
Årlig utbildning på brandcentral samt praktisk övning att släcka person, alla 
medarbetare. 
Anläggningsskötare brandlarm, Albacom (1 dag). 
Utbildning i miljöbalken farligt avfall, Fastighetsägarna Stockholm (1 dag). 
Ventilationsteknik, STF Ingenjörsutbildning (1 dag).
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utvärdering och uppföljning av skolan 

A rbetet med utvärderingen av de långa utbildningarna fortsätter efter be-
slutad plan beträffande såväl innehåll som tidpunkt för olika moment i 

utvärderingen. Den innehåller fortlöpande linjemöten med uppföljning och 
utvärdering av ämnen och deltagare. Uppföljning av innehåll i kurser, arbets-
metoder utifrån deltagarsamtal, moment- och ämnesutvärderingar och lokala 
planer görs i slutet av terminerna.  
Utvärderingarna följs upp vid våra planeringsdagar under läsåret. Därutöver 
diskuteras kontinuerligt kurs- och skolrelaterade frågor under de varje vecka 
återkommande planeringseftermiddagarna med lärarna och på klassens tim-
me med deltagarna. 

Lillsveds kvalitetsarbete 

V i har gemensamt tagit fram en verksamhetsinriktning (2021-2023) som 
beskriver vår vision, strategier, mål och aktiviteter för innevarande år. Varje 

arbetsgrupp har arbetat med detta inom ”sitt” område. Pga pandemin har vi 
under året tyvärr inte haft några personaldagar som annars är tidpunkten då vi 
tillsammans planerar aktiviteter utifrån de uppsatta målen. Platschefen rappor-
terar vid styrelsemöten hur arbetet fortskrider. Under året har tre av sex mål 
uppnåtts, trots att Covid-19 påverkat framför allt första delen av 2021, då vi 
hade digital undervisning och korttidspermitterad servicepersonal. Eftersom vi 
hade låga intäkter under den perioden hade vi en stor återhållsamhet i nytt-
jande av likvida medel. Året avslutades dock med en satsning på renovering/
uppfräschning av Elevbyns våtutrymmen samt våra klassrum/konferensrum i 
Herrgården.  

Lillsveds jämställdhetsarbete och integrering 

V i har 48 % kvinnor och 52 % män anställda på Lillsved. Under året har vi 
genomfört en lönekartläggning där vi belyser lönenivåerna ur flera per-

spektiv (ålder, genus, antal anställningsår samt arbetets karaktär). Efter löne-
kartläggningen gjordes en liten justering. Vi genomförde i april en enkät för 
medarbetare där en del handlar om de sju diskrimineringsgrunderna. Resulta-
tet visar på låg/ingen förekomst av diskriminering. Resultatet följs upp i med-
arbetarsamtal. 

Utifrån skolans mål att utveckla arbetssätt gällande pedagogik och deltagar-
vård gör vi bl a följande åtgärder: 
Våra deltagare har haft genus och funktionsvariation som temadag/temavecka 
fyllt av diskussioner varvat med praktiska övningar. 
Vi arbetar dagligen med integration av utlandsfödda genom bl a stöd i myn-
dighetskontakter och stöd i undervisning utifrån den enskildes behov. 
Vår skickliga kurator som en-två dagar i veckan (utifrån behov) arbetar både 
med enskilda deltagare eller grupper men som också agerar stöd till lärare i de 
fall det önskas/behövs. 
En SYV träffar de deltagare som önskar på bokade tider och stöttar dem framåt 
mot tiden efter sina studier på Lillsved. 
Vi har en aktiv deltagarkår och idrottsförening med tillhörande råd/arbets-
grupper. Vi följer upp så det blir en heterogen sammansättning i dessa grup-
per (ålder, kön, födelseland, kurstillhörighet, mm). 
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medarbetare och organisation
Folkhögskola 

Rektor 

Biträdande rektor 

Lärare 

Skolkanslist

Kurs, konferens, 
läger och turism 

Konferensansvariga
Platsansvarig/rektor 

Ekonomiansvarig 

Marknadsansvarig

Fastighet och Service 

Fastighetsansvarig 

Vaktmästare 

Arbetsledare Lokalvård 

Lokalvårdare

Kök 

Köksansvarig 

Kockar 

Köksbiträden
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Medarbetarna är Lillsveds största till-
gång och den avgörande faktorn för 

verksamhetens framgång. Omsättningen 
av medarbetare är fortsatt låg, vilket är 
viktigt för stabilitet och kontinuitet i verk-
samheten. Därmed tryggas leveransen av 
utbildning och service till våra gäster. 

Folkhögskolan 
- Undervisning 
Anne Dalén, 90 % 
Linda Davidsson 
Eva Grice, 80 % 
Patrik Göransson, fr.o.m 9/8 
Rauno Juustovaara, 50 % 
Peter Lagerström 
Petra Landberg 
Per Lundberg 
Ulrika Rylow Jonell 
Christian Sandberg 
Henrik Österberg, bitr. rektor 50 %, under-
visning 50 %  

kansli 
Sara Almén, 50 % fr.o.m 16/8 
Anna Ekenberg, 50 % t.o.m 13/8 

Kurs, konferens, läger, turism 
Carolina Gatsios, sommarvärd juni - augusti 
Daniel Hermanson, konferensansvarig, för-
säljning, sekreterare i styrelsen 
Phillip Nässén, sommarvärd juni - augusti 

Stephan Styfberg, marknads-och konferen-
sansvarig, försäljning 

Fastigheter och service 
- Vaktmästeri 
Robert Karlsson, t.o.m 23/4 
Johan Rosén, fastighetsansvarig 
Kasper Rosén, fr.o.m 3/5 
Torbjörn Åkerström 

- Lokalvård 
Ulla Peltomäki, arbetsledare 
Parimaladevi Sinnathurai, 60 % fr.o.m 25/11 
Ranka Todosisevic 

- Kök 
Shiva Kumar Chamlagai 
Thavaseelan Kanagartnam  
Janet Lindberg, arbetsledare  
Hans Olsson 
Amnuaiporn Sidh 

Ledning 
Christina Hjelmar, platschef och rektor 
Susanne Gustafsson-Petersson, ekonomi-
ansvarig



Digitala sammanträden har varit årets melodi. Pandemin med 
Covid-19 fortsatte att påverka möjligheterna att ses på Lillsved, men 

årets sista styrelsesammanträdet kunde genomföras på plats, i december. 
I samband med det konstituerande sammanträdet valdes Britten Måns-
son-Wallin, in som suppleant i styrelsen. 
Irma Eliasson, efterträder Hugo Severinsson, som ordförande i deltagarkå-
ren. Sabina Wiiala, bisittare, deltagarkåren, vid styrelsens sammanträden. 
För valberedningen har Eva Sundmalm, omvalts 2 år. Nyval 2 år av Calle 
Myrsell, som efterträder Johan Fyrberg. Robert Dohrman, Dohrman Revi-
sion Och Affärsutveckling AB, efterträder PwC, som auktoriserad revisor, 
nyval 1 år. Birgitta Persson, revisor, omval 1 år.  

Styrelsens sammansättning 
Lars Bryntesson, ordförande 
Susanne Nibelius, vice ordförande  
Jan-Åke Henriksson, ledamot 
Suzanne Lundvall, ledamot 
Elisabeth Nobel, ledamot 

Lars Mörk, suppleant 
Britten Månsson-Wallin, suppleant fr.o.m. 13 april 
Per Hallmén Lundberg, medarbetarerepresentant, ledamot  
Stephan Styfberg, medarbetarerepresentant, ledamot 
Christina Hjelmar, platschef och rektor, adjungerad 
Pelle Malmborg, Gymnastikförbundet, adjungerad 
Daniel Hermansson, sekreterare 
Irma Eliasson, deltagarekårsrepresentant fr.o.m. 24 september 
Sabina Wiiala, bisittare, deltagarekårsrepresentant fr.o.m. 15 december 

revisorer 
Ulrika Granholm Dahl, PwC t.o.m 13 april 
Birgitta Persson 
Therese Hedberg, suppleant, PwC t.o.m 13 april 
Robert Dohrman, auktoriserad revisor, Dohrman Revision och Affärsutveckling 
AB, fr.o.m. 13 april  

OMBUD 
Gymnastikförbundets styrelse, 8 andelar  
Riksidrottsförbundet, 1 andel 
SISU Idrottsutbildarna, 1 andel 

valberedning 
Kjell Adolfsson, ordförande  
Gun Ståhl  
Eva Sundmalm 
Calle Myrsell, fr.o.m. 13 april  
Johan Fyrberg, t.o.m 13 april 

sammanträden 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden (protokoll nr. 507-
513).  
Därutöver har olika delar av styrelsen träffats för arbete med olika uppgifter.

styrelseåret
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restriktioner, anpassningar, och rustning inför framtiden  

P å grund av Covid-19-pandemin fick vi tyvärr uppleva ytterligare ett år 
med stora restriktioner i samhället och därmed också för Lillsveds 

verksamhet. Året 2021 började på samma sätt som 2020 slutade, dvs 
uteblivna gästnätter och digital distansundervisning för deltagarna på 
våra heltidskurser. Detta höll i sig fram till maj, två månader längre än fö-
regående år. Under våren vistades endast enstaka STF-gäster på Lillsved. 

Anpassning till en pandemi blev det nya normala. Under den tid som folkhög-
skolans undervisning drevs på distans korttidspermitterades våra medarbetare 
inom service. De medarbetare som kunde arbeta hemifrån gjorde det och 
bemanningen på plats var minimal. Omställningen gjordes, liksom 2020, 
snabbt och professionellt under ledning av vår platschef Christina Hjelmar. 
Årets vinterutbildning och en stor del av Lillsveds traditioner fick ställas in, lik-
som seniorutbildningen Må Väl under våren. I takt med varmare väder minska-
de pandemins grepp och deltagarna kunde i maj komma tillbaka till fysisk un-
dervisning och avsluta sitt läsår tillsammans på Lillsved. Tack vare systematiskt 
arbete med att anpassa anläggningen har spridning av smitta bland medarbe-
tare, deltagare och gästgrupper kunnat undvikas. 
Inom kurs och konferens gick perioden juni – december som planerat, dock 
med något färre grupper och färre deltagare i respektive gästgrupp. Vårens 
tapp kunde därmed inte hämtas tillbaka. För folkhögskolan fick vi inför hösten 
2021 nästan lika många sökande som inför 2020 och vi fick två extra statsbi-
drag. Under helåret erhöll vi statliga bidrag i form av omställningsstöd och er-
sättning för korttidspermittering på nästan 3 000 tkr. Dessutom sökte och bevil-
jades extra statsbidrag för yrkesutbildningar och utökade platser på särskild 
kurs på 1 650 tkr. 
Årets omsättning ökade med ca 2,2 miljoner kronor jämfört med budget, myc-
ket tack vare de statliga stöden. Årets resultat landade klart över budget i ett 
överskott på nära 1 000 tkr, ett positivt resultat som alla medarbetare på Lill-
sved har bidragit till genom hög kostnadsmedvetenhet och stor flexibilitet. 
Denna förmåga har utvecklats tack vare en ledning för verksamheten som fo-
kuserar på att se möjligheter och förstår vikten av att anpassa verksamheten 
utifrån de aktuella förutsättningarna. 
Ett prioriterat fokusområde har även under 2021 varit arbetet med att säker-
ställa fastigheternas skick, och därmed värdet på fastighetsbeståndet. I skug-
gan av pandemin har detta arbete tagit rejäl fart under 2021. Renoveringen av 

Elevbyns våtutrymmen har genomförts i större utsträckning än planerat och 
kan därmed slutföras redan under våren 2022. I Herrgården har golvet slipats 
på nedervåningen och nya möbler införskaffats. För att höja upplevelsen har 
boenderum målats, tvättstugor renoverats med nya tvättmaskiner och nya 
möbler till gemensamma ytor samt sängar till konferensboenden införskaffats. 
Som kronan på verket har golvet i gymnastiksalen slipats, med mycket gott re-
sultat! 
Lillsved är en speciell mötesplats där en härlig blandning av kursdeltagare, 
organisationer, företag, föreningar och privatpersoner kan mötas året runt, sju 
dagar i veckan. Vi kan nu glädjas åt att Lillsved har klarat utmaningarna under 
pandemin mycket väl. När den släpper sitt grepp står vi starka inför uppgiften 
att återetablera Lillsved som mötesplats. Ett ökat nyttjande är viktigt för att stär-
ka ekonomin, säkra driften samt bevara och utveckla Lillsved för kommande 
generationer. 
Styrelsen fäster stor vikt vid god samverkan med idrottsrörelsen i allmänhet 
och gymnastikrörelsen i synnerhet. Under året har närheten till gymnastikrörel-
sen stärkts, mycket tack vare det arbete med strategisk plan för stärkt samspel 
mellan Lillsved och Svensk gymnastik, som Svenska Gymnastikförbundet be-
driver. Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett varmt tack till samtliga medar-
betare på Lillsved för ett väl genomfört arbete också under detta speciella år, 
under den gemensamma visionen; ”Lillsved coachar för livet!”. 

styrelsen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen har sitt säte i Stockholm och bedriver sin verksamhet i egna fastig-
heter i Värmdö kommun. 
Ändamålet med verksamheten är att bedriva folkhögskola inom idrottsrörel-
sen. Kärnverksamheten består av allmän kurs, särskild kurs och kortkurser. Som 
annan verksamhet bedrivs kurs, konferens, läger och turism. Som komplement 
har vi uthyrning av bostadshus, bil- och båtplatser arrende för caféverksamhet 
samt jakträttsavtal. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Årets intäkter uppgår till 29 908 Tkr, en ökning med 1 587 Tkr från 2020. För-
säljningsintäkterna minskar med 1 840  Tkr och statsbidrag, mobilitetsstöd, 
särskilt statsbidrag samt försäkringsersättningar ökar med 3 427  Tkr. Av de 
minskade försäljningsintäkterna hänför sig merparten till effekter av pandemin 
Covid-19 under perioden januari-maj då nästan samtliga konferenser och kur-
ser ställdes in. Intäkter avseende deltagare på skolan (kost, logi och övrigt) har 
minskat, vilket till stor del beror på distansundervisning ca fyra månader under 
våren som ledde till stor avflytt från internatet och ingen servering av måltider. 

De totala rörelsekostnaderna uppgår till 27 327 Tkr exkl av- och nedskrivning-
ar på årets resultat, en ökning med 1 726 Tkr från 2020. Hälften hänför sig till 
ökade kostnader avseende fastighetsunderhåll prio 1 (807 Tkr) eftersom vi 
renoverat Elevbyns våtutrymmen i större utsträckning än planerad budget. 

Andra hälften hänför sig till förbrukningsinventarier (300 Tkr) eftersom vi un-
der året satsat på förfining av allmänna utrymmen, reparationer och underhåll 
(195 Tkr) eftersom vi renoverat golven i gymnastiksalen och tre klassrum samt 
elkostnader (115 Tkr). 

Intäkter som påverkat resultatet positivt är främst extra statsbidrag för yrkesin-
riktade utbildningar samt särskild kurs (1 699 Tkr), omställningsstöd för perio-
den jan-maj (2 382 Tkr) samt ersättning från Tillväxtverket för korttidspermitte-
ring (573 Tkr). Samtliga intäkter kan hänföras till Covid-19. 

Mot bakgrund av pågående pandemi och risk för smittspridning beslutade 
styrelsen att genomföra årsstämman digitalt, dock på utsatt tid (april 2021). 

Det totala resultatet för 2021 ger ett överskott på 554 tkr, efter avsättning till 
en periodiseringsfond (232 Tkr) samt finansiella poster och skatt. 

Medlemsinformation   
Föreningens medlemsantal uppgår oförändrat till tre st med följande andelar: 
Svenska Gymnastikförbundet 8/10 andelar, Riksidrottsförbundet 1/10 andelar 
och SISU Idrottsutbildarna 1/10 andelar. Inga  medlemmar  har till-
kommit  eller  avgått under räkenskapsåret. Inga  insatsbelopp skall 
återbetalas under nästa räkenskapsår.

Årsredovisning 
Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets  
Gymnastikfolkhögskola U P A  
Org nr 702000-8186 
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Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 10 744 12 584 15 734 15 013 16 542

Bidrag folkhögskola 16 087 15 008 13 947 14 637 13 551

Resultat efter finansnetto 930 760 544 658 ‑1 886

Eget kapital 10 892 10 338 9 612 9 068 8 410

Balansomslutning 26 894 26 260 27 030 28 868 20 981

Soliditet (%)* 41 % 39,4 % 35,6 % 31,4 % 40,1 %

Donations-
fond

Medlems-
insatser

Reserv-
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 242 1 4 9 365 726 10 338

Disposition av 
föregående års resultat 726 ‑726 0

Resultat 554 554

Belopp vid årets utgång 242 1 4 10 091 554 10 892

Belopp i tkr Belopp i Tkr

Styrelsen förslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat 10 091

Årets resultat 554

TOTALT 10 645

Balanseras i ny räkning 10 645

Belopp i tkr 2021 2020

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 10 744 12 584

Övriga intäkter 2 19 164 15 737

Summa rörelseintäkter 29 908 28 321

Rörelsekostnader

Verksamhetskostnader −2 741 −3 423

Övriga externa kostnader −7 187 −5 386

Personalkostnader 3 −17 399 −16 793

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4, 6 −1 421 −1 609

Summa rörelsekostnader −28 748 −27 211

Rörelseresultat 1 160 1 110

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 81 16

Räntekostnader och liknande resultatposter −311 −366

Summa finansiella poster −230 −350

Resultat efter finansiella poster 930 760

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder −232 0

Summa Bokslutsdispositioner −232 0

Resultat före skatt 698 760

Skatt årets resultat −144 −34

ÅRETS RESULTAT 554 726

Resultaträkning

Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A Org nr 702000-8186 

Ekonomisk flerårsöversikt

Förändringar i eget kapital

Resultatdisposition
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*Soliditeten beräknas justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 20,6 %) i procent av balansomslutning



Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A Org nr 702000-8186 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 19 578 20 550

Inventarier 6 546 506

Summa materiella anläggningstillgångar 20 124 21 056

Summa anläggningstillgångar 20 124 21 056

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 634 241

Övriga kortfristiga fordringar 2 345

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 424 1 051

Summa kortfristiga fordringar 2 060 1 637

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 4 351 2 788

Summa kortfristiga placeringar 4 351 2 788

Kassa och bank

Kassa och bank 359 779

Summa kassa och bank 359 779

Summa omsättningstillgångar 6 770 5 204

SUMMA TILLGÅNGAR 26 894 26 260

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Donationsfond 242 242
Medlemsinsatser 1 1

Reservfond 4 4

Summa bundet eget kapital 247 247

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 10 10 091 9 365

Årets resultat 554 726

Summa fritt eget kapital 10 645 10 091

Summa eget kapital 10 892 10 338

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 232 0

Summa obeskattade reserver 232 0

Långfristiga skulder 7

Övriga skulder till kreditinstitut 8 2 867 3 200

Övriga långfristiga skulder 21 21

Summa långfristiga skulder 2 888 3 221

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 8 8 878 9 565

Leverantörsskulder 840 586

Skatteskuld 200 0

Övriga kortfristiga skulder 557 1 117

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 407 1 433

Summa kortfristiga skulder 12 882 12 701

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 894 26 260

Balansräkning forts
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Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A Org nr 702000-8186 

NOTER 

Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

Alla belopp i efterföljande noter anges i tkr om inget annat anges. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar enligt plan. 
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar 
tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. Byggnader skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod enligt en linjär avskrivningsplan. 
Elevbyn avskrivs med 3 % årligen av anskaffningsvärdet. Parken avskrivs med 
1,5 % årligen av anskaffningsvärdet.  
Ventilationsanläggningen i köket avskrivs med 4 % av anskaffningsvärdet.  
Övriga byggnader avskrivs med 5 % årligen av anskaffningsvärdet.  
Inventarier skrivs av med 10-20 % på anskaffningsvärde

Upplysningar till resultaträkning

Not 2 Övriga intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Statsbidrag 14 077 12 554

Mobilitetsstöd 1 866 1 900

Statsbidrag SPSM 144 554

Särskilt statsbidrag pga Covid-19 2 955 729

Övrigt 122 0

Summa övriga intäkter 19 164 15 737

Not 3 Personal 2021 2020

Medelantalet anställda 27 28

Not 4 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 41 645 34 326

Inköp 363 281

Omklassificering 0 7 038

Utgående anskaffningsvärden 42 008 41 645
0 0

Ingående avskrivningar −21 095 −19 725

Årets avskrivningar −1 335 −1 370

Utgående avskrivningar −22 430 −21 095

Redovisat värde 19 578 20 550

Upplysningar till balansräkning

Not 5 Pågående nyanläggningar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 7 038

Årets investering 0 0

Omklassificering 0 −7 038

Redovisat värde 0 0
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Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A Org nr 702000-8186 

Not 6 Inventarier 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 956 6 774

Inköp 126 182

Utgående anskaffningsvärden 7 082 6 956

Ingående avskrivningar −6 450 −6 211

Årets avskrivningar −86 −239

Utgående avskrivningar −6 536 −6 450

Redovisat värde 546 506

Not 7 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0

Not 8 Skulder som avser flera poster 2021-12-31 2020-12-31

Föreningens banklån uppgår till 11 745 tkr och redovisas un-
der följande poster i balansräkningen

Långfristiga skulder kreditinstitut 2 867 3 200

Kortfristiga skulder kreditinstitut 8 878 9 564

Summa skulder till kreditinstitut 11 745 12 764

Not 9 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckningar 16 316 16 316

Not 10 Balanserat resultat

I beloppet ingår ändamålsbestämda medel 12 tkr.

Övriga upplysningar
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