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Förord

UNDER DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET har många goda insatser 
gjorts i Sensus Östergötland Norra Småland. Ambitionen är som alltid 
att skapa god folkbildning och projektverksamhet, något som även det-
ta år uppnåtts. Ett stort projekt, #fokus, mellan Sensus ÖNS och Mig-
rationsverket har startats med syfte att bidra till en förbättrad integra-
tionsprocess.

Du kan läsa mer om projektet längre fram i vår verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsvolymen som uppnåtts under 2016 ligger på ungefär 

samma nivå som 2015. 
Det är ett bra resultat, inte minst med tanke på att flera av våra medar-

betare deltagit i förbundets arbete med Sensus framtidsutredningar vil-
ket tagit en stor del av ordinarie arbetstid. När det gäller ekonomin blir 
det ett litet underskott, något vi räknar med kommer att rättas till när 
översynen av organisationen är klar.

I slutet av året gick vår regionchef i pension. Hon har under de sju år 
som hon varit i tjänst gjort fantastiska arbetsinsatser vilket lett Sensus 
ÖNS framåt. Hennes ledstjärna är att man jobbar bäst med frihet under 
ansvar vilket uppskattats av våra medarbetare. 

Med tanke på att en framtida regionindelning kan medföra föränd-
ringar bl.a. i ledningen har jag som ordförande fått uppdraget att gå in 
som tf regionchef tills beslut har fattats i frågan. 

När det gäller ”Destination Framtiden” har förbundet utgått ifrån 
regionutredningens indelningskommittés förslag, och därmed kommit 
fram till att dela in Sensus i sex regioner, istället för nuvarande åtta. För 
ÖNS innebär det samgående med region Småland-Öland. 

Ett varmt tack riktas till medarbetare, ledare i verksamheten, med-
lemsorganisationer och samarbetspartners för ett gott samarbete under 
verksamhetsår 2016.

 Britt-Marie Lindberg
 Regionordförande
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FOLKBILDNINGENS ORGANISATIONER VÄXTE FRAM under folkrörelser-
nas pionjärtid och bär i dag på ett mer än hundraårigt idéarv. Folkbild-
ningens idéer om människa och samhälle är i ständig förändring, men 
kopplingen till folkrörelserna är fortfarande stark och deltagarinflytan-
det är ännu en omistlig del av folkbildningens pedagogik. Som studieför-
bund är Sensus också fortfarande starkt kopplat till folkrörelserna – nya 
som gamla – via våra medlemsorganisationer och samverkansparter, och 
vi verkar i nära samspel med dessa. 

SOM EN DEL AV FOLKBILDNINGEN delar Sensus det uppdrag som staten 
tilldelat folkbildningens organisationer. Vi ska bidra till att stärka och 
utveckla demokratin och bidra till människors egenmakt och engage-
mang i samhällsutvecklingen. Folkbildningen är också viktig för att 
bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja utbildnings- och 
bildningsnivån i samhället. Sist men inte minst slår staten också fast att 
folkbildningen även ska bidra till ett breddat intresse för och delaktighet 
i kulturlivet.

SENSUS ÄR ETT AV den svenska folkbildningens tio studieförbund. Vi 
ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och ge-
nom kulturupplevelser; vi erbjuder den nyskapande mötesplatsen där 
människor stärker sin kompetens, vågar överskrida sina gränser och flyt-
tar perspektiven in i framtiden.. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för 
var och en som vill delta.

Folkbildningens och Sensus uppdrag
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Vidare mot framtiden
ARBETET MED SENSUS IDENTITET och hur det ska genomsyra hela Sen-
sus, fortskrider. Under 2016 slogs Sensus grund, vision och verksam-
hetsidé fast, och kvar ligger också de sex teman som ska utmärka Sensus: 
kultur, bildning, att arbeta med rättighetsfrågor, att arbeta med hållbar-
hetsfrågor, livsfrågor, och relationer och samarbeten. Det sistnämnda i 
samverkan med medlemsorganisationer, samarbetsparter, deltagare och 
samhället. Huvudfokus i denna verksamhetsberättelse kommer ligga 
just på relationer och samarbeten, men vi ger även några glimtar från 
övriga teman.
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Grund

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån så-
väl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhälls-uppdrag.  Sen-
sus organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen vär-
degrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och 
respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

Vision

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och 
kraft att påverka sin livs-miljö. Det lokala och globala samhället präglas 
av tillit eftersom varje människas kapacitet tas tillvara. Organisationer 
och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlems-
kraft och medarbetarkraft.

Verksamhetsidé

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i 
mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt 
engagemang i samhället och i medlemsorganisationer. Sensus arbetsfor-
mer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

Sensus identitet
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Kultur 

Kultur är en upplevelse och ett 
möte med sig själv och andra. Alla 
har rätt att skapa och alla har rätt 
att delta som utövare eller publik 
utan normer som krymper männ-
iskan. Kultur är en del av demo-
kratibyggandet.

Bildning och det  

livslånga  lärandet

Vi bejakar människans livslånga 
lust till utveckling och lärande. 
Bildning är förmåga att tolka, re-
flektera och sätta samman kun-
skap till ny kunskap. Sensus ger 
plats för möten där flera tolkning-
ar får leva sida vid sida i respekt 
för varandra. Tillsammans med 
våra medlemsorganisationer, sam-
arbetsparter och deltagare skapar 
vi och finns med där mötesplatser 
för bildning utvecklas. 

Hållbarhetsfrågor

Sensus är en folkbildningsaktör 
som med ett aktivt hållbarhetsar-
bete gör skillnad i samhället. Vi bi-
drar till mötesplatser som belyser 
och verkar för en helhetssyn om-
kring en långsiktig och bärkraftig 
hållbarhet. Vi är medvetna om och 
synliggör den påverkan som vår 
egen verksamhet har på individ 
och samhälle.

Rättighetsfrågor

Sensus utgår från ett rättighets-
baserat förhållningssätt, vilket bla 
innebär att vi erbjuder verktyg så 
att människor blir medvetna om 
sina rättigheter, och får kunskap 
att ifrågasätta och försvara både 
sina egna och andras rättigheter. 
Alla människor ska bemötas lik-
värdigt.

Livsfrågor 

Hos oss möts olika människor för 
att dela, tänka fritt, gestalta och 
reflektera livsfrågor. Livsfrågor 
är ofta mer än ett teoretiskt ämne 
eller samtal. Det kan handla om 
människans existens. Genom mö-
ten förstår människor sig själva 
bättre och det ökar förståelsen för 
olika sätt att tänka, tro och leva. Så 
skapas engagemang och ansvars-
tagande för demokrati och om-
värld.

Relationer och samarbeten

Vi strävar efter en genuin förståel-
se av samtiden och dem vi samar-
betar med. Vi bygger långsiktiga 
och kvalitativa relationer base-
rade på kunskap och erfarenhet-
er. I ömsesidig dialog arbetar vi 
med att förstärka och bidra till det 
som våra medlemsorganisationer, 
samarbetsparter och deltagare vill 
utveckla. Sensus gemensamma 
kompetens är bred, djup och än-
damålsenlig.

Sensus identitet om
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SYFTET MED #FOKUS är att un-
derlätta integrationsprocessen för 
asylsökande. Men projektet riktar 
sig inte bara till denna målgrupp, 
utan bygger på att integration och 
inkludering i ett mångkulturellt 
samhälle kräver ökade kunskaper 
även hos det etablerade samhället. 
Därför vänder sig projektet också 
med utbildningsinsatser till dem 
som möter asylsökande – cirkelle-
dare, företag och ideella organisa-
tioner. Tanken är att vi möts från 
två håll och att integration är en 
ömsesidig process. 

Det är mycket som ska ske un-

Angelägna samarbeten

NÅGRA AV SENSUS MER ANGELÄGNA sats-
ningar under året har varit att utöka samarbe-
tet med organisationer inom ideell sektor, som 
exempelvis BRIS, Rädda Barnen, Stadsmissio-
nen, Röda Korset. Ett exempel på aktivitet från 
2016 var initiativet till ”Låt fler forma vår sam-
tid och framtid”, som BRIS, Rädda barnen och 
Sensus samarbetade kring. En dag med fokus 
på barns demokratiska möjligheter att göra sig 
hörda. 

Sensus samlar för att  
underlätta integrationen
2016 beviljades Sensus studieförbund i Östergötland och Norra Småland 
medel från Europeiska Asyl- migration- och integrationsfonden (AMIF) för att 
driva pilotprojektet #fokus under tre år i Norrköping och Gusum.

der pilotprojektets tre år. Förut-
om att erbjuda cirklar inom bland 
annat svenska, samhällsoriente-
ring, hälsa och rättighetsfrågor, 
kommer #fokus också att bygga 
upp ett nätverk som kan erbjuda 
utbildning, praktikplatser och pro-
va-på-verksamheter för asylsökan-
de inom föreningslivet. Ett vänfa-
miljsystem ska också utvecklas för 
att skapa relationer även utanför 
det organiserade föreningslivet.

Projektet #fokus bygger på 
samverkan från början till slut; i 
förarbetet deltog så väl asylsökan-
de som föreningsliv, och under 

projektet är samverkan med tros-
samfund och ideella organisatio-
ner avgörande för att projektet ska 
kunna genomföras. Utan en posi-
tiv och god samverkan kan projekt 
som #fokus inte genomföras. Sär-
skilt glada är vi på Sensus över det 
samarbete som byggts upp med 
Kolmårdens församling, St Johan-
nes församling i Norrköping, Röda 
Korset i Norrköping och EFS i 
Gusum. 

Här i vår verksamhetsberättelse 
kommer vi att fortsätta att berätta 
om projektet under de tre år som 
följer, så håll utkik!
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Godly play

“NU UNDRAR JAG…” Redan förra året berättade vi om 
Godly play, ett koncept som utvecklats för att skapa 
möjligheter att på ett interaktivt och spännande sätt 
uppleva, undra kring och samtala om Bibelns berät-
telser. 2016 valde Nätverket Godly Play Sweden att 
förlägga sin inspirationsdag och årsmöte i Linköping. 
Dagen blev välbesökt från landets alla hörn, och vi 
kunde konstatera att mängder med inspirationsdagar, 
kurser, nätverksträffar, föredrag och dagar för materi-
altillverkning genomförts i vår region. 

Satsningen på Godly Play möjliggörs genom ett 
gott samarbete med Nätverket Godly Play Sveri-
ge, Linköpings stift, Västerås stift, Sensus Östergöt-
land Norra Småland och Dela Tro Dela Liv-projektet 
Make Room for Godly Play.

I DECEMBER ANORDNADE Sensus och Röda 
Korset i Norrköping en temadag om jäm-
ställdhet, integration, religion och kultur. 
Charbel Gabro från Integrera Flera höll en 
oförglömlig och interaktiv föreläsning på 
tema Mänskliga Rättigheter. Ett sextiotal 
asylsökande som deltar i Sensus verksamhet 
#fokus i Norrköping var med under dagen.

Med hjälp av fantastiska tolkar diskutera-
des jämställdhet och jämlikhet, religion och 
kultur, Sverige och världen. Maija Löfgren, 
verksamhetsutvecklare på Sensus och med-
arrangör av dagen, berättar:

”Charbels föreläsning mer var som en fö-
reställning. Den innehöll olika övningar och 
även en dramatisk film som visade hur en 

”…så mycket hopp, så mycket 
hopplöshet..”

båt med flyktingar anländer till den grekis-
ka ön Lesbos.

När Charbel frågade hur många som 
kände igen sig i det som visades i filmen 
sträcktes många händer upp i luften. Svåra 
minnen. Tårar. Och så, kort därefter, skratt 
i rummet när Charbel visar på skillnader i 
familjekonstellationer i Sverige och i många 
andra länder; inte konstigt att missförstånd 
kan uppstå! Dagen rymde så mycket hopp, 
så mycket hopplöshet, så mycket vilja.”

Många diskussioner och samtal senare 
avrundades dagen med en gemensam för-
hoppning om att kunna göra detta fler gång-
er, fortsätta samtalet och fortsätta mötas - i 
gråt och i skratt. 

Charbel Gabro
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DEN GENOMFÖRS i samarbete med Linköpings stift, 
Växjö stift, Strängnäs stift, Vadstena folkhögskola och 
nätverket Ideellt forum. 

”Samarbete och samverkan är själva nyckeln till 
framgång som vi ser det”. Orden är Jan-Olof Nord-
ströms, samordnare för Ideellt forum, och han fort-
sätter. . .”det finns en oerhörd kraft i att vi bär, gör och 
är tillsammans. Den dag vi märker att frågor kring 
människors ideella engagemang i sin kyrka har egen 
bärkraft, då är vårt uppdrag slutfört. Men fram till 
dess fortsätter vi, tillsammans.”

Som ett komplement till detta finns även en Ar-
betslagsutbildning i dessa frågor. Denna genomförs 
av Sensus i samarbete med Linköpings stift. Även här 
ser vi de många goda synergieffekterna av att vi gör 
det tillsammans och i samverkan. Nedan följer ett 
utdrag ur en intervju med Lena Åkesson, verksam-
hetsutvecklare i Sensus, och en av de som är med och 
genomför utbildningen. 

I ”Arbetslagsutbildning kring idealitet och ideellt 
engagemang” återkommer vi ofta till att en mångfald 
av uttryck behöver få plats, att få testa hur man kan 
göra saker – på olika sätt. Att ta fasta på människors 
livsvärld. Inte bedöma eller kalkylera i förväg. Ibland 
måste vi låta människor prova, berättar Lena Åkes-
son, Sensus Östergötland Norra Småland.

Samarbete om ideella i kyrkan

Vad är det viktigaste med den här wwutbildningen, 
enligt dig?

Att verkligen ge fokus åt de här frågorna. Att möj-
liggöra för processer att komma igång kring vad just 
den här församlingen behöver göra för att möjliggöra 
för människors ideella engagemang i sin kyrka. Vi har 
i det på ett uttalat sätt knutit an till biskop Martins 
(Modéus) sju rörelser, särskilt rörelserna ”från bruka-
re till bärare” och ”från utförare till möjliggörare”.

Något särskilt uppskattat i utbildningen?
Samtalet, diskussionerna, att det får ta plats, och 

tid! Och att verktygen blir synliga, konkreta, och 
känns relevanta att arbeta vidare med; att få arbeta 
vidare med den egna församlingsinstruktionen med 
”ideella-glasögonen” på, och att vi tar hjälp av den 
kyrkosyn som präglar biskop Martins sju rörelser.

Hela utbildningen är processorienterad, vilket är 
helt naturligt eftersom förändringar i sig är en pro-
cess – som tar tid. Processen vilar inte mellan träffar-
na, utan mitt intryck är att samtal pågår och tankar 
delas hela tiden i arbetslagen. Det är gott!

Text: Markus Lindstedt, pedagog Linköpingsstift

Läs hela intervjun på ideelltforum.se/blogg/utbild-
ning-for-hela-arbetslaget/

Processutbildningen ”att leda ideella medarbetare” som hade sin premiär-
omgång i vår region under 2016, fick stort och gott genomslag direkt.
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Om Ideellt forum

Ideellt forum är ett nätverk, och ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer och Sensus.  

Syftet med Ideellt forum är att stödja och utveckla delaktighet och idealitet i det lokala församlingslivet.  

Detta gör man genom en rad aktiviteter i form av utbildningar, material, konferenser och nätverk. 
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Stora satsningar i 
Linköping
2016 VAR ETT ÅR när flera riks-
satsningar ägde rum i Linköpings 
stad och i samarbete med Sensus 
Östergötland Norra Småland. 
Återigen blev det tydligt att sam-
arbete möjliggör för så mycket 
mer än vad enskilda aktörer kan 
göra var för sig.

Sveriges Kristna 
Råds Idédagar
KONFERENS MED tema Ideell och 
professionell, med underrubri-
ken Psykisk ohälsa – om hur vi, 
såväl ideella som professionella, 
behöver vara rustade för att kun-
na möta människor med psykisk 
ohälsa.

Medverkande under konferen-
sen var bla Ann Heberlein, teo-
logie doktor i etik; Liza Hagberg, 
präst; Gatujuristerna Linköping; 
Aster Boberg, Sensus ÖNS; Rikard 
Klerfors, Hjärta till Hjärta. För 
musik och tankar under kvällen 
stod Louise Hoffsten med musi-
ker.

Heldag om världen
VÅREN 2016 hölls en heldag i Johannelunds försam-
ling i Linköping utifrån konceptet Världens kurs. 
Aster Boberg och Lena Åkesson, Sensus ÖNS, höll i 
dagen, som fick markera upptakten till ett samarbete 
med Linköpings stift i frågor som relaterar till detta. 

Hållbar relation
PREP-MATERIALET, för hållbara relationer, har under 
2016 reviderats och finns nu i en ny utgåva, bla med 
illustrationer av Linköpingsprofilen Royne Mercurio/
Herregud&co.



14 | Sensus Östergötland-Norra Småland Sensus Östergötland-Norra Småland | 15

Andetag 
Riksläger med Svenska  kyrkans unga. 
Under några sommardagar  samlades drygt 

300 barn och unga från hela  landet  till 

dagar fyllda med aktiviteter, gud stjänster, 

musik, samtal m.m. Sensus erbjöd bland 

annat ett spår om Människovärde i varda-

gen och även ett spår med låtskrivande i 

musikhuset Ganymeden.
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UNDER 2016 HAR musikprojektet 
Music Makes Sense, som riktar sig 
till unga personer med neuropsy-
kiatrisk diagnos, delvis ändrat ar-
betsform. Förändringsarbetet har 
skett i nära samarbete med mål-
gruppen, föräldrar och represen-
tanter från myndigheter.

Hedvig Solvik, verksamhetsut-
vecklare och projektledare för Mu-
sic Makes Sense, berättar: ”Istället 
för att ha verksamheten i musik-
huset Ganymeden i Linköping, så 
har vi under andra halvåret valt 
att vara mobila. Vi har åkt ut med 
vår utrustning och våra ledare till 
olika HVB-hem för tjejer runt-
om i Östergötland. På det sättet 
har vi kunnat ha verksamheten där deltagarna själva 
bor och känner sig trygga. Satsningen visade sig vara 
mycket lyckad och vi hoppas kunna fortsätta arbeta 
så även framöver.”

Music Makes Sensus är en musiksatsning som rik-
tar sig till ungdomar med koncentrationssvårigheter 

Music Makes Sense utvecklades

och/eller neuropsykiatriska diagnoser (t ex Asperger, 
ADHD). Verksamheten är särskilt anpassad och le-
darledd i små studiecirklar med tre till fem deltagare 
i varje. Under 2016 har verksamheten bedrivits med 
Sensus egna medel, samt med medel från Allmänna 
Arvsfonden.

ÖSTGÖTA MUSIKDAGAR är ytterli-
gare ett exempel på ett långvarigt 
och gott samarbete som Sensus 
har i region Östergötland-Norra 
Småland. Östgöta musikdagar ge-
nomförs tillsammans med Fören-
ingen Musik i Linköping (MIL) 
och Sensus, under konstnärlig 
ledning av Staffan Mårtensson. 
Evenemanget har kommit att ut-
vecklas till det största sommare-
venemanget för klassisk musik i 

Östergötland och kan även klassas 
som en av Sveriges bästa kammar-
musikfestivaler. 

2016 års upplaga av Östgöta 

Mötesplats för musik

musikdagar bjöd bland annat på 
Kerstin Avemo och Östgöta Blå-
sarsymfoniker, Kristin Amparo 
med band, Bob Hansson och Cru-
sellkvintetten, Mässing i stort och 
smått (för barn 3-6 år) och mycket 
mer.

Vi ser att samverkan kring ar-
rangemang av det här slaget stär-
ker såväl kulturlivet i Östergötland 
som Sensus roll som en viktig kul-
turaktör i regionen. 

Bob Hansson
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Det sångpedagogiska konceptet Anti-aging för rösten har tagits fram i syfte 
att utveckla sin röst genom hela livet. Via kroppsträning, tal och sångövning-
ar lär vi oss att behålla och till och med förbättra kvalitén på rösten.  
Ulla Jacobsson Werner är verksamhetsutvecklare på Sensus ÖNS, och certi-
fierad pedagog i Anti aging för rösten.

Lena Åkesson: Vad skulle du säga är det centra-
la inom Anti aging för rösten, som gör det så 
lyckosamt?

Ulla Jacobsson Werner: Helhetstanken. Hela 
kroppen är ditt instrument och därför är det 
centrala att förbättra konditionen i alla kropps-
funktioner som är involverade i sång. I Anti 
Aging för rösten får du konkret vägledning ge-
nom kroppsövningar, tal och sångövningar som 
är lätta att göra för vem som helst.

Lå: För vem som helst säger du. Lättare sagt 
än gjort skulle kanske en del mena?

Ujw: Det finns inga hopplösa fall! Alla kan 
förbättra sin sångteknik och därmed ha glädje 
av rösten och sjungandet livet ut. Men visst be-
hövs också god vilja, goda anvisningar samt en 
hel del flit och tålamod.

Lå: Hur många är ni som arbetar med detta 
idag?

Ujw: Så här långt är vi 10 stycken pedagoger 
som certifierats i landet och har rätt att under-
visa. Vi märker att det finns ett stort sug efter 
detta, och det har blivit en stående punkt på 
kyrkomusikernas och körledarnas fortbild-
ningsönskelista vilket är väldigt roligt.  Att 
kunna hjälpa våra körsångare runtom i landet 
att hitta en god sångteknik genom en enkel och 
tydlig metod som gör att de kan fortsätta att 
sjunga så länge de själva vill, det är ett privile-
gium!

Vill du läsa mer om  
Anti-aging för  

rösten? 
– Gå in på sensus.

se/antiaging

Fortsätt utveckla rösten
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Verksamhet i Sensus lokaler 

i Norrköping för nyanlända

ÄVEN I ÅR har Sensus samarbetat 
med Föreningen Popkollo i Hults-
fred med ett musikläger för tjejer 
och transpersoner* mellan 12 och 
18 år. Popkollo finns på flera ställ-
en i Sverige men i Hultsfred har 
lägret riksintag, och i år samlades 
ca 80 personer från hela Sverige 
för att lära sig sjunga, spela och 
skapa! Målet för Popkollo är att 

musikscenen i Sverige ska bli jäm-
ställd, vilket Sensus med självklar-
het vill vara med och stötta och 
arbeta för. 

Sensus bidrog med musikut-
rustning samt med ekonomiskt 
stöd för att göra lägret möjligt. Yt-
terligare samarbetspartners runt 
Popkollo var Campus Hultsfred 
och Hultsfreds kommun.

* Popkollo: ”Vi använder trans-
personer som ett paraplybegrepp, 
vilket avser inkludera alla som defi-
nierar sig som icke-binär, intergen-
der, gender queer eller inte alls. På 
våra kollon bryr vi oss dock inte om 
kön utan lägger all energi på mu-
sik och att skapa en identitet kring 
det”.

Fortsatt samarbete med Popkollo
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Medlemsorganisationer
Nationella medlemsorganisationer

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
Credo
EFS – Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Frisk och Fri Riksförbundet mot ätstörningar
Föreningen Svenska kyrkans anställda i  

sjukhuskyrkan
Individuell Människohjälp
KFUM Sverige
Kvinnor för mission
Kvinnor i Svenska kyrkan
Kyrkans Akademikerförbund
Kyrkomusikernas Riksförbund
Mandeiska Sabeiska Samfundet
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse,  

Hälsa och Likabehandling (RFHL)
Riksförbundet för Ekumeniska grupperna för 

kristna homo- och bisexuella
Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Riksorganisationen för Suicid Prevention och 

Efterlevandes stöd (SPES)
Scouterna
S.t Georgs Scoutgillen i Sverige
Shedo
Sigtunastiftelsen
Spädbarnsfonden
Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro
Svenska kyrkan
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Svenska kyrkans Lekmannaförbund
Svenska Kyrkans Unga
Svenska muslimer för fred och rättvisa
Sveriges konstföreningar
Sveriges Kyrkosångförbund
Sveriges Syriska Riksförbund
Y´s Men International Region Sweden

Lokala medlemsorganisationer

Föreningen Musik i Linköping (MIL)
Akademi för kyrka och kultur i Linköpings 

stift
Mjölby musiksällskap
Chorus Feminae
Vadstena Klosterkyrkas vänner
Linköpings stiftshistoriska sällskap
Studieorganisationen Framtidsbildarna 

Östergötland
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Antal män Antal kvinnor Totalt antal deltagare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Studiecirklar 3 173 5 035 3 980 4 445 7 153 9 480

Annan folkbildning 2 833 2 315 7 977 6 575 10 810 10 404

Kulturprogram 50 477 72 373 83 139 110 639 133 616 179 254

Summa 79 729 79 729 121 223 121 223 151 579 199 138

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Studiecirklar 1 253 1 783 7 153 9 480 126 235 128 356

Annan folkbildning 649 648 10 810 10 404 21 047 16 950

Kulturprogram 2 098 2 437 133 616 179 254 18 882 21 933

Summa 4 000 4 868 151 579 199 138 166 164 167 239

Kvinnor och mäns deltagande

Översikt

Statistik

Studiecirklar Annan folkbildning

2016 2015 2016 2015

Under 13 år 0 0 **0 000 1 828

13 -24 år **0 000 1 116 000 914

25-65 år 0 000 6 367 0 000 5 807

Över 65 år 0 000 1 997 0 000 1 855

Summa 0 000 9 480 00 000 10 404

Ålderskategorier
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Styrelse
Styrelseledamöter

Sensus regionstyrelse:
Britt-Marie Lindberg, ordförande
Ingegerd Widmark
Anitha Forslund
Jerry Prütz
Kristina Vigren
Monica Lago
Fredrik Ingå
Kim Dahlberg 
Per Åkerström
Marie Lindhwall , personalrepresentant

*** Regionstyrelsens arbetsutskott

Britt-Marie Lindberg
Anitha Forslund
Ingegerd Widmark

*** Revisorer

Clas Niklasson, auktoriserad revisor  
(Grant Thornton)
Marianne Plymoth, lekmannarevisor
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Årsredovisning 2016

Styrelsen för Sensus Studieförbund, region Östergöt-
land-Norra Småland, org.nr 822000-4793, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 20160101 - 
20161231.

Ägarförhållande och organisation

Ett studieförbund har inga ägare utan betraktas som 
en ideell förening med allmännyttiga ändamål. Våra 
medlemsorganisationer äger rösträtt på stämman. 
Region Östergötland-Norra Småland är en juridisk 
person med verksamhet i 19 kommuner i Östergöt-
land och Småland.

Information om verksamheten

Sensus studieförbund bedriver folkbildningsverk-
samhet som består av bidragsfinansierad verksam-
het: studiecirklar, kulturarrangemang och kurser. 
Verksamhet, förvaltning och verksamhetsstatistik 
beskrivs utförligt i Sensus Östergötland - Norra Små-
lands verksamhetsberättelse.

Verksamhetsidé

• Sensus Studieförbund ska ge möjlighet till utveck-
ling och lärande i mänskliga möten och genom kultu-
rupplevelser.
• Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället 
och i medlemsorganisationerna.
• Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturpro-
gram och annan folkbildningsverksamhet.

Måluppfyllelse

Uppdraget studieförbunden får av bidragsgivarna är 
kvalitativa. Dessa bryts ned och tolkas i mätbara mål. 
I Sensus Östergötland-Norra Småland har vi under 
2016 arbetat mot några regiongemensammamål: 

   

Mål Utfall

Antal bidragstimmar 177 000 155 640

Andel digitala listor 50% 39%

Antal ledare som gått ledarin-

troduktion

90% 60%

Erbjudna tillfällen för kompe-

tens-utveckling

och aktiviteter för ledare

15 16

Antal gemensamma arrange-

mang med båda enheterna

10 15

Vi missar det högt ställda målet med bidragstim-
mar, men lyckas ändå nästan bibehålla antal timmar  
från 2015, då vi gjorde en kraftig ökning. Andelen led-
are som gått ledarintroduktion når inte upp till må-
let, eftersom vi fått in flera nya ledare i slutet på året, 
som inte hunnit få sin introduktion än. Samarbetet 
mellan våra enheter blomstrar och vi har överträffat 
vårt mål i antal gemensamma arrangemang, bl. a. ett 
större scoutläger och Andetag,  ett läger för Svens-
ka Kyrkans Unga. Vi har fortsatt fokus på att fördju-
pa vår samverkan med medlemsorganisationer och 
samverkansparter och att  ha en tät kontakt med våra 
ledare. Vår största medlemsorganisation är fortfaran-
de Svenska Kyrkan.

Under 2016 har ett treårigt projekt tillsammans 
med Migrationsverket startats. Projektets mål är 
att bidra till en förbättrad integrationsprocess i det 
svenska samhället. Projektet riktar sig till asylsökan-
den i Norrköping med omnejd, men vi har även be-
drivit asylverksamhet i andra delar av vår region.

Vi har två aktiva projekt som arbetar med att stödja 
unga personer med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar.

Sensus Östergötland - Norra Småland är en stor 
kulturarrangör, som arrangerar många musikarrang-
emang och festivaler, både nya och återkommande. 
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Eget kapital

tkr Ändamålsegna
medel

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa eget 
kapital

Utgående balans per 20151231 0 -2 889 16 -2 873

Dispositionn av föregående års resultat 0 16 -16 0

Årets resultat 0 0 -27 -27

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0 0 0

Utgående balans 20161231 0 -2 873 -27 -2 900

Flerårsöversikt

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Omsättning (tkr) 28 830 28 298 26 759 28 943 30 505 36 025

Resultat (tkr) -27 16 63 656 988 -2 266

Soliditet % Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ

Likviditet % 153,52 148,95 155,51 127,57 123,46 103,11

Verksamheten spänner över ett brett register och 
under 2016 har det varit allt från Östgöta Musikda-
gar, en av Sveriges största kammarmusikfestivaler, till 
Popkollo i Hultsfred, Sveriges största musikläger för 
tjejer i åldern 12 till 18 år.

Under året startade vi även ett samarbete med 
Where’s the music? i Norrköping och vi hade en scen 
där, dit Sensusband från hela Sverige kunde söka. 

Väsentliga händelser

Under året har vår regionchef gått i pension och sty-
relsens ordförande har gått in som tillförordnad regi-
onchef.

Arbetet med Destination Framtiden har fortsatt 
under året  och innebär  ett eventuellt samgående 
mellan Sensus Östergötland - Norra Småland och 
Sensus Småland - Öland. Beslut kommer under 2017.

VU-enheten har ändrat sitt arbetssätt och  arbetar 
numera utifrån ämnesområden istället för geogra-

fiska områden,  vilket innebär att de kan nyttja sina 
kompetenser bättre och samarbeta mer inom enhe-
ten.

Resultat och ställning

Sensus Östergötland - Norra Småland redovisar för 
2016 ett resultat på -27 tkr. Budgeten för året var
-2 325. Det avsevärt förbättrade ekonomiska utfallet, 
jämfört med budgeten, har flera orsaker. Dels att vi 
inte uppnår budgeterade bidragstimmar, men även 
att vi har flera projekt som ger ett överskott. 2016 års 
intäkter och kostnader följer ungefär 2015 års intäk-
ter och kostnader, även bidragstimmarna överens-
stämmer i stort sett 2015 års bidragstimmar.

Förslag till reslutatdisposition

Balanserande medel  -2 872 599,15
Årets resultat -26 883,65
Tot. egt. kpt. inkl. årets resultat -2 899 482,80
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Resultaträkning
Intäkter Not 2016 2015

Deltagar- och försäljningsintäkter 2 1 210 1 005

Bidrag 3 21 898 20 915

Övriga intäkter 4 5 722 6 360

Övriga verksamhetsintäkter - 19

Summa rörelseintäkter (omsättning) 28 830 28 299

Kostnader

Direkta verksamhetskostnader 5 -3 495 -3 244

Övriga externa kostnader 6 -10 441 -10 274

Personalkostnader 7 -14 667 -14 483

Av- och nedskrivningar -255 -285

Summa kostnader -28 858 -28 286

Verksamhetens resultat -28 13

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 3

Summa resultat från finansiella investeringar 1 3

Resultat efter finansiella poster -27 16

Årets resultat -27 16
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Balansräkning
Tillgångar Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 950 1 048

Summa anläggningstillgångar 950 1 048

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 596 667

Övriga kortfristiga fordringar 9 6 919 6 631

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 1 185 1 116

Summa 8 700 8 414

Kassa och bank 6 6

Summa omsättningstillgångar 8 706 8 420

Summa tillgångar 9 656 9 468

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat kapital -2 873 -2 889

Ändamålsbestämda medel - -

Årets resultat 27 16

Summa eget kapital -2 900 -2 873

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till koncernföretag 8 061 8 075

Summa långfristiga skulder 8 061 8 075

Kortfristiga skulder

Pågående arbeten 300 -

Leverantörsskulder 962 952

Övriga kortfristiga skulder 11 1 717 1 887

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 516 1 427

Summa kortfristiga skulder 4 495 4 266

Summa eget kapital och skulder 9 656 9 468

Ställda säkerheter 13 Inga Inga

Ansvarsförbindelser 14 Inga Inga
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Noter
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). 

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas, i enlighet med försäljningsvillko-
ren, i samband med att tjänsten utförs. Sensus studie-
förbund är inte momspliktigt. 

Ersättning till anställda

Sensus har enbart avgiftsbestämda planer vilket inne-
bär att storleken på den anställdes ersättningar efter 
avslutad anställning är beroende av dessa avgifter 
som Sensus betalat och den avkastning som avgifter-
na ger. Vid avgiftsbestämda avgifter betalas de fast-
ställda avgifterna till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och har inte längre någon förplik-
telse till den anställde när avgiften är betald. Avgifter-
na för avgiftsbeställda planer redovisas som kostnad. 
Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Operationell leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 
inklusive förhöjd förstagångshyra, men exklusive 
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, re-
dovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Anläggningstillgångar 

Inventarier vars anskaffningsvärde understiger ett 
halvt prisbasbelopp kostnadsförs direkt. För 2016 är 
prisbasbeloppet 44 300  kr. Avskrivning görs syste-
matiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

• Installationer och möbler   10 år
• Inventarier    5 år

• Datorer    3 år
Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individu-
ell prövning beräknas bli betalt.

Koncernkonto

Sensus koncernkonto i Swedbank omfattar alla bank-
tillgångar i Sensus studieförbund. Alla regioner är 
anslutna och förfogar självständigt över sina likvida 
medel på separata konton. Koncernkontot har till än-
damål att skapa underlag för gemensam avkastning 
för hela förbundet och undanröja likviditetssvackor. 
Riksförbundet tillgodoräknas bankränta på hela be-
hållningen och betalar sedan fast ränta till regionerna 
genom särskilt beslut. I de fall då regionerna behöver 
utnyttja internkrediten på kontot betalas ränta enligt 
beslut.

Personal

Utöver anställd personal, har regionen arvoderad 
personal, ledare och kulturarbetare i verksamheten. 
Dessutom finns ledare som genomför sitt uppdrag 
ideellt och endast får ersättning för verifierade kost-
nader.

Bidrag från stat, landsting/regionförbund  

och kommuner m.fl.

Som bidrag räknas likvida medel som en förening 
erhåller från en bidragsgivare som är ett offentlig-
rättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som 
förenats med villkor som innebär återbetalningsskyl-
dighet om inte villkoret uppfyllts. Allmänna bidrag 
från stat, landsting/regionförbund och kommuner 
intäktsredovisas jämnt över året, med 1/12 varje må-
nad. Då bidragen grundas på tidigare års prestationer, 
finns ingen risk för återbetalningsskyldighet, bidraget 
är inte villkorat.
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2016 2015

Not 2 Deltagar- och försäljningsintäkter

Kursintäkter 1 037 893

Övriga deltagarintäkter 173 112

Summa 1 210 1 005

Not 3 Bidrag

Statsbidrag 13 271 11 726

Statsbidrag extra utbetalning 2 796 2 870

Landstingsbidrag* 2 864 2 812

Kommunbidrag 1 900 1 907

Projektbidrag 1 067 1 601

Summa 21 898 20 916

* Landstingsbidragen erhålls från tre landsting fördelat enligt följande:

Region Östergötland 2 103 2 166

Regionförbundet i Kalmar län 660 562

Region Jönköpings län 101 84

Not 4 Övriga intäkter

Sålda tjänster 3 240 3 908

Lokalintäkter 1 426 1 453

Övriga intäkter 1 056 999

Summa 5 722 6 360

Not 5 Direkta verksamhetskostnader

Materialkostnader -1 930 -1 646

Arvode juridisk person -1 564 -1 598

Summa -3 494 -3 244

Not 6 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader -4 534 -4 612

Hyra maskiner och inventarier -164 -252

Förbrukningsinventarier -469 -387

Resor, kost och logi -495 -433

Marknadsföring -121 -80

Kontorskostnader och övriga externa kostnader -701 -559

Regionavgift och ekonomiservice -1 161 -1 081

Extra avgift till Sensus Riksförbund -2 796 -2 870

Summa -10 441 -10 274
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2016 2015

Operationell leasing

Förfaller till betalning inom ett år -3 168 -2 864

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år -4 010 -5 594

Förfaller till betalning senare än fem år - -445

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter -4 276 -4 418

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda lokaler samt 
hyrda kontorsmaskiner. Under perioden har hyresavtalet för ett kontor 
förlängts med tre år, med samma hyra som tidigare. Det nya avtalet löper 
t.o.m. 2019-06-30. De framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt 
belopp.

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och arvoden -10 228 -10 166

Sociala avgifter -3 099 -3 073

Pensionskostnader -553 -603

Övriga personalkostnader -787 -640

Summa -14 667 -14 482

Löner och arvoden per personalkategori

Styrelse -146 -156

Anställda tjänstemän -7 040 -6 589

Arvoderade cirkelledare, antal 79 varav män 24 -1 450 -1 331

Arvoderade kulturarbetare och övriga verksamhetsledare, antal 44 varav 
män 271

-1 592 -2 090

Antal styrelseledamöter

Kvinnor 6 7

Män 4 3

Totalt 10 10

Inklusive personalrepresentant

Regionchef och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1

Män - -

Totalt 1 1

Medeltal anställda tjänstemän

Kvinnor 15,83 14,55

Män 10,73 8,60

Totalt 26,56 23,15
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2016 2015

Not 8 Inventarier 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 138 3 113

Årets inköp 156 25

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 294 3 138

Årets avskrivningar -255 -283

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 344 -2 089

Utgående restvärde enligt plan 950 1 049

Not 9 Övriga kortfristiga fodringar

Fordran statsbidrag andra halvåret 5 907 6 105

Skattefodran 309 309

Övriga poster 703 217

Summa 6 919 6 631

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 920 950

Upplupna intäkter 265 166

Summa 1 185 1 116

Not 11 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatter 308 302

Bidrag verksamheten, ännu ej utbetalade 247 489

Administrativa avgifter till Sensus Riksförbund 1 161 1 081

Övriga poster 1 16

Summa 1 717 1 888

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 211 111

Upplupna semesterlöner 351 296

Upplupna sociala avgifter 355 339

Upplupna särskild löneskatt på pensioner 133 143

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 466 538

Summa 1 516 1 427
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Sensus studieförbund Linköping
Apotekaregatan 14, 582 24 Linköping
Telefon 013-24 67 00

Sensus studieförbund Norrköping
Teatergatan, 602 22 Norrköping
Telefon 011-24 67 00

Sensus studieförbund Västervik
Vårdträdsplan 3, 593 33 Västervik
Telefon 0490-690 90

Musikhus  

Linköping
Ganymeden
Roxengatan 11

Norrköping
Vrinnevi Park
Sprängstensgatan 1

Mejeriet
Vårdträdsplan 3

Vimmerby
Allaktivitetshuset Fabriken
Bondebygatan 17


