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Förvaltningsberättelse 

Organisation 

Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge är en av sex fristående regioner inom Sensus 
studieförbund. Tillsammans bedriver vi folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Regionen är 
en ideell förening med 35 medlemsorganisationer och ett stort antal samverkansparter.  

Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten i Regionen utvecklas långsiktigt enligt Sensus 
stadgar, vision och identitet. Regionledningen ansvarar för att verksamheten genomförs och 
utvecklas enligt Sensus strategier och mål, på både kort och lång sikt. 

Sensus bedriver folkbildningsverksamhet i alla kommuner i Skåne och Blekinge, och har 
även viss regional verksamhet. Studielokaler och kontor finns i Helsingborg, Kristianstad, 
Lund, Malmö och Karlskrona, samt musikhusverksamhet i Helsingborg och Landskrona. 

Folkbildningens mål och syfte 

Riksdagen har beslutat om ett särskilt mål för den statliga folkbildningspolitiken1: 

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning 

för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

Syftet med statens stöd till folkbildningen och villkor för statsbidraget anges i Förordningen 

om statsbidrag till folkbildningen2. 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället 

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

Sensus är ett av tio statsbidragsberättigade studieförbund, godkända av Folkbildningsrådet. 
Den regionala verksamheten vägleds av mål och prioriteringar i kulturplaner från Region 
Skåne och Region Blekinge. Samarbeten med folkbildningen och dess aktörer är en del inom 
den regionala kultur- och samverkansmodellen. 

Den lokala verksamheten, studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning, 
genomförs till största delen i samverkan med lokala samverkansparter och Sensus ca.2 000 
ledare. 

                                                           

1
 "Allas kunskap - allas bildning" proposition 2013/14:172 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/235700 

2
 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015218-om-
statsbidrag-till_sfs-2015-218 
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Kulturplanerna i de 38 kommunerna i Skåne och Blekinge framställer folkbildningen och 
studieförbundens verksamhet med varierande angelägenhetsgrad. Tre av de skånska 
kommunerna3 ger inte kommunalt verksamhetsbidrag till studieförbund. 

Om Sensus 

Sensus stadgar4 fastställer bland annat Grund och Verksamhetsidé. 

Sensus Vision5 beskriver färdriktning och ambitionsnivå för hur vi vill att studieförbundet ska 
verka i samhället. Den är en plattform för strategi och verksamhetsutveckling. 

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin 

livsmiljö. 

Det lokala och globala samhället präglas av tillit eftersom varje människas kapacitet tas 

tillvara. 

Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och 

medarbetarkraft. 

Sensus Identitet6 beskriver vårt synsätt på bildning och kultur. Livsfrågor, rättighetsbaserat 
förhållningssätt, ett aktivt hållbarhetsarbete och långsiktiga kvalitativa relationer baserade på 
kunskap och erfarenheter kännetecknar vårt arbete i vardagen.  

Mål Sensus Skåne-Blekinge 

Sensus Skåne-Blekinge årsstämma 2018 fastställde regionens långsiktiga mål7: 
Måluppfyllnad följs systematiskt upp med olika verktyg, rapporter och undersökningar: 

• att förtydliga Sensus värdegrund och profil 
- medarbetarundersökning 

• att med långsiktiga och kvalitativa relationer fördjupa samverkan med 
medlemsorganisationer och samverkansparter 
- Nöjd Kund Index, NKI, Sensus medlemsorganisationer och samverkansparter 

• att finnas där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas 
- uppföljning av verksamhetsplan 

• att vara en aktiv part i samverkan med kommuner, regioner och andra samhällsaktörer 
- uppföljning av verksamhetsplan, kommunal/regional samverkan 

• att vara en aktiv part i samverkan med civilsamhällets organisationer 
- uppföljning av verksamhetsplan, samverkansmöten, NKI 

                                                           

3
 Staffanstorp,Vellinge och Höör kommun 

4
 Sensus stadgar https://www.sensus.se/globalassets/allman/om-sensus/stadgar/sensus-stadgar.pdf 

5
 Fastställd av förbundsstyrelsen 2005 

6
 Läs mer om Sensus Identitet www.sensus.se 

7
 Huvudsaklig verksamhetsinriktning 2018 – 2022, fastställd av Regionstämman i april, 2018 
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• att vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats 
- medarbetarundersökning, medarbetarsamtal 

• att ha en ekonomi i balans och bygga eget kapital, och samtidigt öka Sensus intäkter 
av offentliga bidrag samt andra intäktskällor 
- ekonomi- och verksamhetsuppföljning, årsredovisning 

• att säkerställa en god kvalitet i all verksamhet 
- systematiskt kvalitets- och etikarbete med verksamhetsgranskning, självvärdering av 
kvalitetsarbete och etikarbete i enlighet med Studieförbundens uppförandekod  

• att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och framtidsfrågor 
- delta aktivt vid regionala och kommunala arrangemang om folkbildning och kultur, 
kommunikation genom www.sensus.se, sociala media, nyhetsbrev etc. 
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Flerårsjämförelse 

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. 
 
  2018 2017 2016 2015 2014 
Verksamhetens intäkter, tkr 53 409 52 634 51 479 48 032 47 900 
Verksamhetens kostnader, tkr -53 858 -51 601 -51 379 -48 737 -47 091 
Finansiella poster, tkr 18 11 15 9 17 
Årets resultat, tkr -431 1 044 115 -696 826 
Utgående eget kapital, tkr 3 910 4 341 3 297 3 182 3 878 
Balansomslutning, tkr 13 595 13 039 12 555 10 931 15 577 
Medelantal anställda (tjänstemän), st 47 44 41 38 34 
      
Personalkostnad      
-fast anställd personal, tkr 23 047 20 940 19 804 16 079 14 956 
-cirkelledare, kulturarbetare mfl, tkr 7 617 7 323 8 681 10 189 9 645 
Total personalkostnad, tkr 30 664 28 263 28 485 26 268 24 601 
      
Personalkostnad/verks.intäkt, % 57 54 55 55 51 
Soliditet,  % 29 33 26 29 25 
Kassalikviditet, % 140 149 135 140 132 
Eget kapital/omsättning, % 7,3 8,2 6,4 6,6 8,1 
      
 
 
Föreningens verksamhet, måluppfyllelse i sammandrag. 
      
 2018 2017 2016 2015 2014 
Utgående eget kapital, tkr 3 910 4 341 3 297 3 181 3 877 
Antal studietimmar, st 202 599 206 916 214 620 219 751 206 391 
varav bidragsberättigade 195 363 200 357 203 844 214 471 201 565 
Medarbetarindex8 4,2 4,1 * * 68,0 
Antal kommuner i Skåne (33) och 
Blekinge (5) med Sensus-cirkel 37 38 38 38 38 
* ej genomförd      
      

                                                           

8 Från 2017 använder Sensus en förnyad metodik för medarbetarundersökning (MU). Den genomförs nu två 
gånger årligen. De två tillfällena berör olika frågeställningar, men frågorna som ingår i Medarbetarindex (MI) är 
desamma. De är frågor om tillvaratagande av kompetens, lärande och engagemang i arbetet samt stolthet över 
att arbeta på Sensus. Skalan för MI är 1 - 5, ett utfall i intervallet 4 - 5 är ett högt betyg. 
I den tidigare modellen för MU var skalan 0 - 100, och ett utfall i området 60 - 100 är ett högt betyg. 
Såväl tidigare som årets utfall är bra resultat som indikerar att Sensus Skåne-Blekinge har en arbetssituation där 
det finns förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt. 
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Information om verksamheten samt väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Den totala verksamhetsvolymen har under året uppgått till 202 599 studietimmar, varav 
verksamhet för asylsökande 3 516 timmar. För ordinarie folkbildningsverksamhet jämförbar 
med föregående år är volymen studietimmar -3 %. Antal genomförda arrangemang är -2 % 
och antal unika deltagare -16 % jämfört med 2017. Den minskade volymen förklaras av att 
Scouterna under 2017 genomförde en stor Jamboree. I i samverkan med Sensus genomfördes 
ett stort antal arrangemang och med många deltagare. Motsvarande arrangemang har inte 
genomförts under 2018. 

Den positiva utvecklingen i samverkan med Svenska kyrkan fortsätter. Relationerna med 
pastorat och församlingar stärks i samarbeten och genom den kompetens som våra 
medarbetare erbjuder. 

Regionala utvecklingsprojekt genomförs i samarbeten och samverkan med Lunds stift. Ett 
exempel är utbildningar för ideella i församlingarna, i samarbete med Jämshögs 
folkhögskola. Kurser inom olika områden stärker kompetens och engagemang bland de 
många ideella i kyrkan. 

Kyrkomusiken är ett betydande regionalt och lokalt verksamhetsområde. Kyrkokörer, 
gospelkörer, kyrkomusik och musikarrangemang i kyrkorna erbjuder upplevelser för ett 
mycket stort antal människor, i alla kommuner i Skåne och Blekinge. 

Kultur och musik är en nyfiken och välkomnande del av Sensus som når ut till många unga 
och unga vuxna. Vi fortsätter att arbeta med regional utveckling och lokal verksamhet nära 
organisationer som verkar inom områden för de olika kultur- och konstformerna. 

Musikhuset i Helsingborg stängdes vid halvårsskiftet av arbetsmiljö- och kostnadsskäl, men 
verksamheten bedrivs vidare i Sensus lokaler. En effekt är en viss minskning av antalet akter 
som samverkar med Sensus. Samtidigt har stängningen frigjort resurser för annan utveckling 
av verksamhet för unga och unga vuxna i regionen. 

Samverkan med Scouterna utvecklas med grund i Scouternas ledarutveckling och 
lägerverksamhet. 

Verksamhet inom angelägna områden som rör barn och unga, psykisk ohälsa, ätstörningar 
och självskadebeteende bedrivs i samverkan med olika så kallade självhjälpsorganisationer9. 
Folkbildningens metoder och pedagogik ger ett särskilt stöd i att förändra livssituationen. 

Verksamhet för nyanlända och samarbeten med olika trossamfund och föreningar inom olika 
kulturområden är ett utvecklingsområde. Vi når en ökad mångfald av människor och ger ett 
betydelsefullt stöd för de som är nya i Sverige att påverka sin livssituation.  

Verksamhet för asylsökande har bedrivits med stöd av statens extra anslag för detta ändamål. 
Omfattning och antal deltagare har en betydande ökning jämfört med föregående år. 

Sensus öppna verksamhet presenteras på www.sensus.se och i sociala media. Arrangemang 
genomförs i linje med Sensus målområden livsfrågor, mänskliga rättigheter i samverkan med 

                                                           
9 Mer info om Sensus medlemsorganisationer finns på hemsidan 
http://www.sensus.se/Om-Sensus/Medlemsorganisationer/ 
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bibliotek, muséer och andra kulturinstitutioner i Skåne och Blekinge. 

Sensus ledare gör ett fantastiskt jobb! Sensus regionala program för ledarutveckling stödjer 
och inspirerar i rollen som ledare, förankrar folkbildningens pedagogik och stärker relationen 
med Sensus. Vi erbjuder även seminarier, inspirationsdagar, fortbildning och möjligheter till 
erfarenhetsutbyte. Med ”metodbanken” erbjuds metoder och övningar som stöd till ledare10. 

Förvaltning 

Regionstyrelsen, som valdes vid årsstämman 2018 med två års mandat, består av elva 
ledamöter, inklusive representant för anställda. Vid regionstämman valdes Reino Fridh som 
ny ordförande, och ytterligare tre av ledamöterna är nya i sitt uppdrag. 

Styrelsens arbetsutskott har fem ledamöter. 

Styrelsen har under året haft sex ordinarie sammanträden, utöver det konstituerande mötet. 
Styrelsens arbetsutskott har haft sju sammanträden. 

Förtroendevalda har deltagit vid Förtroendevaldadagar arrangerade av Förbundsstyrelsen. 
Medarbetare har deltagit vid Medarbetardagar för alla anställda, och i Sensus gemensamma 
utvecklingsarbete Vilja vidare. 

Utvecklingsområden 2019 

Vi fortsätter implementera regionens Huvudsakliga verksamhetsinriktning 2018-2022. 
Regionen har under flera år strategiskt byggt verksamhet, ekonomi och kompetens. Under 
2019 ska vi fortsätta regionens positiva utveckling vad gäller verksamhet och ekonomi. 
Samtidigt kommer vi kraftsamla för att ytterligare stärka och skärpa kompetens och profil 
inom de i verksamhetsinriktningen utpekade huvudområdena:  

• Hållbar utveckling 
• Demokrati och Rättigheter 
• Livsfrågor, hela människan 
• Organisationsutveckling 

 
För att lyckas med utvecklingen behöver regionens olika resurser; förtroendevalda, anställda 
och ledare arbeta tillsammans med samma inriktning. Förutom kompetens och profil, arbetar 
vi också för att utveckla förhållningssätt och arbetssätt. Vi kommer också se över hur vi 
organiserar vårt arbete. Under året kommer de resterande gemensamma stödfunktionerna 
implementeras.  
Så långt det interna arbetet. De externa prioriteringarna är dock minst lika viktiga. Under 
2019 kommer vi därför fortsätta prioritera:  
Relationer och verksamhet i samarbeten med medlemsorganisationer och samverkanspartner. 
Vi samverkar med föreningslivet, lokalt och regionalt, vi samarbetar med bibliotek, muséer 
och andra kulturinstitutioner om kulturarrangemang och utställningar. Vi bygger långsiktiga 

                                                           
10 Sensus Metodbank http://www.sensus.se/Var-pedagogik/Metodbanken/ 
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och kvalitativa relationer med samhällsaktörer från olika sektorer baserade på kunskap, 
erfarenhet och lärande. 

Under 2019 kommer vi påbörja vårt arbete för att kunna arbeta med långsiktiga initiativ i 
enlighet med huvudområdena. Dessa genomförs i samarbete med andra ideella organisationer 
och med andra samhällsaktörer. Vi arbetar för att öka intäkterna generellt och att diversifiera 
finansieringen för våra initiativ. Exempel på långsiktiga initiativ som vi under året arbetar för 
att finansiera är arbete med nya i Sverige; kapacitetsstärkande och etablering samt arbete med 
kulturarv och -förmedling. 

För att stärka arbetet med våra huvudområden och att stärka vår profil kommer vi även öka 
volymen såld verksamhet som Diplomutbildningar och uppdragsutbildning inom områden 
som är i linje med verksamhetsinriktningen. Vi kommer också se över möjligheten att i större 
utsträckning medverka på och/eller driva mötesplatser för bildning. 

Resultat och ställning 

Årets resultat uppgår till -431 058 kr. 

Utgående balans för eget kapital 2018-12-31 är 3 909 889 kr. 

Regionstyrelsen poängterar särskilt vikten av en ekonomi i balans och ett tillfredsställande 
eget kapital. Detta uppnås genom ekonomiskt överskott och samtidig tillväxt i verksamheten. 
Som framgår av flerårsjämförelsen har Sensus region Skåne-Blekinge en stabil verksamhet. 
Detta innebär att det egna kapitalet stärks, vilket leder till ökad trygghet för medarbetare och 
goda möjligheter för fortsatt utveckling av verksamhet. 

Resultatet av regionens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. 

Förslag till resultatdisposition 

Balanserade medel 4 340 947 
Årets överskott  -431 058 
Totalt eget kapital inklusive årets överskott 3 909 889 
balanseras i ny räkning  
    
 
Styrelsen föreslår stämman att årets resultat -431 058 kronor överförs i ny räkning.  
 
 
 
  



Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge  
845000-5577 

9 
 

Resultaträkning  Not 2018 2017
     
Verksamhetens intäkter  1 
Deltagar- och försäljningsintäkter  2 15 005 16 570
Bidrag  3 30 426 29 628
Övriga intäkter  4, 5 7 978 6 436
Summa verksamhetens intäkter   53 409 52 634
   
   
Verksamhetens kostnader   
Direkta verksamhetskostnader   -8 334 -9 079
Övriga externa kostnader  4, 6 -14 819 -14 230
Personalkostnader  7 -30 664 -28 263
Av- och nedskrivningar  8 -41 -29
Summa verksamhetens kostnader   -53 858 -51 601
   
Verksamhetens resultat   -449 1 033
   
Resultat från finansiella investeringar   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   49 32
Räntekostnader och liknande resultatposter   -31 -21
Summa resultat från finansiella investeringar  9 18 11
   
Resultat efter finansiella poster   -431 1 044
   
Årets resultat   -431 1 044
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Balansräkning  Not 2018 2017
     
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier  8 59 64
Summa anläggningstillgångar   59 64
Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar   1 538 2 092
Övriga kortfristiga fordringar  11 8 591 8 272
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 1 300 1 307
   11 429 11 671
     
Kassa och bank  13 2 107 1 304
Summa omsättningstillgångar   13 536 12 975
Summa tillgångar   13 595 13 039
   
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital   
Balanserat resultat   4 341 3 297
Årets resultat   -431 1 044
   3 910 4 341
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder   1 987 2 299
Övriga kortfristiga skulder  14 2 124 1 268
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  15 5 574 5 131
   9 685 8 698
Summa eget kapital och skulder   13 595 13 039
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Fr.o.m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 avseende 
årsredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte 
medfört några omräkningar i redovisade poster eller belopp. 
 
Intäkter 
Intäkter redovisas, i enlighet med försäljningsvillkoren, i samband med att tjänst utförs. 
Sensus studieförbund är inte momspliktigt. 
 
Statsbidrag och förbundsavgift 
Hela statsbidraget från Folkbildningsrådet, exklusive avgiften till Folkbildningsförbundet och 
exklusive avsättning 1 % för gemensam kapitaluppbyggnad, fördelas ut till regionerna. Det 
belopp som riksförbundet beslutar ska användas till riksförbundets verksamhet tas ut genom 
en förbundsavgift. 
 
Anläggningstillgångar 
Inventarier vars anskaffningsvärde understiger 20 tkr har kostnadsförts direkt. 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 
Inventarier 5 år 
Datorer 3 år 
 
För ombyggnadskostnader av lokaler på Studentgatan i Malmö samt Nya Boulevarden i 
Kristianstad har avskrivningstiden 3 år tillämpats eftersom återstående tid på hyreskontrakten 
var 3 år. 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal är hyresavtal och redovisas därmed som operationella. 
 
Koncernkonto 
Sensus koncernkonto i Swedbank omfattar alla banktillgångar i Sensus studieförbund. Alla 
enheter är anslutna och förfogar självständigt över sina likvida medel på separata konton i 
systemet. Koncernkontot har till ändamål att skapa underlag för gemensam avkastning för 
hela förbundet och undanröja likviditetssvackor. Riksförbundet tillgodoräknas bankränta på 
hela behållningen och betalar sedan fast ränta till regionerna genom särskilt beslut. I de fall 
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då regionerna behöver utnyttja internkrediten på kontot betalas ränta enligt särskilt beslut. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) 
Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med 
resultaträkningens summa verksamhetsintäkter. 
 
Soliditet (%) 
Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala 
tillgångar i balansräkningen). 
 
Kassalikviditet (%) 
Uppgiften beräknas som balansräkningens totala omsättningstillgångar dividerat med 
balansräkningens totala kortfristiga skulder. Den interna checkkrediten räknas alltid som 
kortfristig skuld.      
 
Eget kapital/omsättning (%) 
Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med resultaträkningens summa 
verksamhetsintäkter. Sensus förbundsstyrelse har satt ett mål på 10 %. 
 
 
 

Not 2 Deltagar- och försäljningsintäkter 

 2018 2017
   
Deltagarintäkter 14 391 15 798
Materialintäkter 614 772
Summa 15 005 16 570
  
 

Not 3 Bidrag 

 2018 2017
   
Statsbidrag ordinarie 20 257 19 828
Statsbidrag särskilda folkbildningssatsningar * 1 352 739
Landstingsbidrag 3 423 3 289
Landstingsbidrag TIA 568 68
Kommunbidrag 4 165 4 473
Organisationsinterna bidrag ** - 564
Övriga bidrag 661 667
Summa 30 426 29 628
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* Bidrag särskilda folkbildningssatsningar ingår ej i det 
ordinarie statsbidraget och kan komma att justeras under 
2019 i samband med att Folkbildningsrådet (FBR) 
genomför slutavräkning för 2018. Det finns indikationer 
på en positiv slutavräkning men av försiktighetsskäl tas 
detta först när den är fullt ut känd. 
** Erhållet kapitaltillskott enligt beslut av Sensus 
förbundsstyrelse 2017-05-23. 
 
  
 

Not 4 Operationella leasingavtal 

 2018 2017
   
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal: 
 
Förfaller till betalning inom ett år 3 593 3 743
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 2 500 1 748
 6 093 5 491
 
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 4 404 4 365
 
I regionens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda kontors- 
och verksamhetslokaler. Hyreskontraktet för Musikhuset i Helsingborg har avslutats under 
året så vid utgången av 2018 hade regionen totalt 9 hyreskontrakt med olika löptider. Även 
ett avtal om leasing av kopiatorer till samtliga kontor ingår i redovisningen. 

 
 
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 
 
Förfaller till betalning inom ett år -677 -548
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år - -
Förfaller till betalning senare än fem år - -
 -677 -548
 
Under perioden erhållna variabla leasingavgifter -1 242 -1 127
 
En del av kontorslokalerna på Studentgatan Malmö hyrs ut internt till Sensus eller till 
medlemsorganisationer/samarbetspartners. Det är tillsvidareavtal med kortare uppsägning än 
12 månader. 
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Not 5 Övriga intäkter 

 2018 2017
   
Sålda tjänster 526 603
Övriga intäkter bestående huvudsakligen av 
kostnadsersättningar i verksamheten 6 190 4 679
Lokalintäkter 1 262 1 154
Summa 7 978 6 436
  
 

Not 6 Övriga externa kostnader 

 2018 2017
   
Lokalkostnader -6 091 -5 763
Förbrukningsinventarier -560 -547
Reparation och underhåll -16 -17
Frakt och transport -26 -4
Reskostnader -855 -799
Marknadsföring -220 -180
Kontorskostnader -782 -873
Förvaltningskostnader - revision -87 -82
Övriga externa tjänster -6 057 -5 865
Övriga externa kostnader -125 -100
Summa -14 819 -14 230
  
 

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 2018 2017
   
Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 
 
Löner och ersättningar 
Styrelsen 142 115
Anställda tjänstemän 15 670 14 179
Arvoderade cirkelledare 1 527 1 418
Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 4 209 4 204
Totalt 21 548 19 916
 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Styrelsen 33 35
Anställda tjänstemän 5 273 4 700
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 2018 2017
   
Arvoderade cirkelledare 455 409
Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 962 936
Totalt 6 723 6 080
 
Pensionskostnader 
Styrelsen - -
Anställda tjänstemän 1 449 1 310
Arvoderade cirkelledare 21 33
Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 254 166
Totalt 1 724 1 509
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Styrelsen antal ledamöter 11 10
-varav män 6 3
Under 2017 har en ledamot meddelat förtida utträde ur 
regionstyrelsen på grund av personliga skäl. Den vakanta 
posten har inte ersatts. 
 
Ledande befattningshavare antal: 
Regionchef 1 1
Teamledare 4 5
-varav män 1 3
 
 
Medelantal anställda tjänstemän 47 44
-varav män 11 12
 
Antal ledare 
Cirkelledare 2 037 2 895
-varav män 864 1 349
Kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 1 218 1 287
-varav män 649 693
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Not 8 Inventarier och installation på annans fastighet 

 2018 2017
   
Inventarier 
Ingående anskaffningsvärden 210 630
-Årets inköp 36 51
-Försäljningar och utrangeringar - -471
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 246 210
 
Ingående avskrivningar -146 -588
-Försäljningar och utrangeringar - 471
-Årets avskrivningar -41 -29
Utgående ackumulerade avskrivningar -187 -146
 
Utgående restvärde enligt plan inventarier 59 64
   
Installation på annans fastighet 
Ingående anskaffningsvärde 721 721
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 721 721
 
Ingående avskrivningar -721 -721
Utgående ackumulerade nedskrivningar -721 -721
Utgående restvärde enligt plan installation på annans 
fastighet 0 0
  
 

Not 9 Finansiella poster 

 2018 2017
   
Ränteintäkter 49 32
Räntekostnader -31 -21
Summa 18 11
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Not 10 Disposition av vinst eller förlust 

 2018 2017
   
 
Balanserade medel 4 341 3 297
Årets överskott/underskott -431 1 044
Totalt eget kapital inklusive årets 
överskott/underskott balanseras i ny räkning 3 910 4 341
 
  
 

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar 

 2018 2017
   
Statsbidrag ordinarie 8 102 7 913
Statsbidrag särskilda folkbildningssatsningar 175 -
Projektbidrag - 9
EU-bidrag 209 201
Lönebidrag 62 63
Övriga poster 43 86
Summa 8 591 8 272
  
 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 2018 2017
   
Upplupna intäkter 261 66
Förutbetalda kostnader 1 039 1 241
Summa 1 300 1 307
  
 

Not 13 Kassa och bank 

 2018 2017
   
Bank 2 107 1 303
Handkassor - 1
Summa 2 107 1 304
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Not 14 Övriga kortfristiga skulder 

 2018 2017
   
Personalens skatter 562 578
Särskild inkomstskatt 14 6
Statsbidrag särskilda folkbildningssatsningar 41 -
Kommunbidrag - 250
Projektbidrag 1 482 416
Övriga kortfristiga skulder 25 18
Summa 2 124 1 268
  
 

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2018 2017
   
Upplupna löner 397 289
Semesterlöner 1 195 1 444
Upplupna sociala avgifter 739 697
Upplupen löneskatt pensionskostnader 45 7
Förutbetalda hyresintäkter 171 142
Avgift till Sensus riksförbund 1 880 1 726
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 147 826
Summa 5 574 5 131
  
 

Not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 2018 2017
   
Ställda säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga
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