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Medlemsorganisationer
Svenska kyrkan i Stockholms stift
 60 församlingar 
Svenska kyrkan i Visby stift
 22 församlingar
Svenska kyrkans lekmannaförbund i Stockholms stift
 Lekmannaföreningar i de olika församlingarna
Svenska kyrkans lekmannaförbund i Visby stift
 Lekmannaföreningar i de olika församlingarna
Svenska kyrkans unga i Stockholm stift
 Svenska kyrkans unga i de olika församlingarna
Kvinnor i Svenska kyrkan i Stockholms stift
Visby stifts Kvinnoråd
Kyrkomusikernas Riksförbund i Stockholms stift
Kyrkomusikernas Riksförbund i Visby stift
Stockholms stifts kyrkosångarförbund
 Kyrkokörer i de olika församlingarna
Visby stifts kyrkosångarförbund
 Kyrkokörer i de olika församlingarna
Credo
Föreningen den Öppna Dörren i Stockholm
Jourhavande medmänniska
Ersta Diakonisällskap
Stiftelsen Djursholms kapell
Föreningen för S:ta Katarinastiftelsens verksamhet
Bröstcancerföreningen Amazona
Kristi Lekamens Katolska församling, Visby
SPES
Individuell Människohjälp (IM)
EFS Mittsverige
 9 föreningar i Stockholm och på Gotland
Birka scoutdistrikt
 18 scoutkårer
Roslagens scoutdistrikt
 10 scoutkårer
Stockholms scoutdistrikt
 30 scoutkårer
Södertörns scoutdistrikt
 23 scoutkårer

Riksförbundet Sveriges Lottakårer
 5 lottakårer
Föreningen S:t Lukas på Gotland
Föreningen S:t Lukas i Stockholm
Spädbarnsfonden
Föräldraföreningen Små Änglar
Gyncancerföreningen 
Brottsofferjouren i Skärholmen (BOJ)
Sollentuna Jazz Workshop
Stockholms Stadsmission
Liberala Katolska kyrkan
Stiftelsen Stora Sköndal
Sollentuna musiksällskap
Stockholms Dövas förening
EKHO-Stockholm
KFUM Sverige 
 6 körer och 16 föreningar
KFUMs Scoutförbund 
 21 scoutkårer
Y’s men International 
 2 föreningar
Frisk och Fri – riksföreningen för ätstörningar
Amningshjälpen Stockholm
RFHL Gotland
Svenska muslimer för fred och rättvisa, SMRF
Mandeiska Sabeiska samfundet
Mandeiska föreningen i Stockholm
Kvinnor för mission, Gotland
Febe
Stiftelsen Djursholms kapell
Tigris fåglar
Nätverket för fred på Afrikas horn
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Statistik

Studiecirklar

Värden gäller för 2017

Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram

22 %

Fördelning av verksamhet

2017

2016

59 %

55 %

26 %

28 %

15 %

17 %

340 821
Studietimmar

436 990
Deltagare

54
Regionala

medlemsorganisationer

+13%
Ökning av studietimmar  
mellan 2016 och 2017

9 785
Arrangemang

5 759
Kulturprogram

54/46
Könsfördelning

kvinnor/män
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

2016 2017 2016 2017

Medlemsorganisationer 73 745 69 560 2 762 2 931

Samverkan övrigt 125 118 153 787 2 805 2 641

Egen verksamhet 56 728 65 643 148 187

Summa 255 591 288 990 5 715 5 759

24 %

53 %

23 %29 %

49 %

22 %

Fördelning av studietimmar 2016 Fördelning av studietimmar 2017

Medlemsorganisationer
Samverkan övrigt
Egen verksamhet

Fördelning av kulturprogram 2017Fördelning av kulturprogram 2016

Studietimmar i studiecirklar och annan folkbildning 
Antal kulturprogram

46 % 51 %49 % 48 %

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Studiecirklar 2 226 2 445 14 926 16 875 168 533 200 820

Annan folkbildning 1 731 1 581 23 070 20 891 87 058 88 170

Kulturprogram 5 715 5 759 447 406 399 224 51 435 51 831

Summa 9 672 9 785 485 402 436 990 307 026 340 821

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt

3%3%
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

Medlemsorganisationer 2016 2017 2016 2017

Amningshjälpen 24 0 0 0

BRO – Bröstcancerföreningarnas riksorganisation 283 249 82 77

EFS 1 356 1 341 130 58

Frisk och Fri – Riksförbundet mot ätstörningar 182 62 25 5

Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan 0 0 0 4

IM – Individuell Människohjälp 9 2 2 3

KFUM Sverige 675 666 37 32

Kvinnor i Svenska kyrkan 0 0 1 1

Mandeiska Sabeiska samfundet 2 601 6 759 0 5

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 0 0 7 0

Riksorganisationen SPES 0 39 0 0

Scouterna 30 326 23 985 0 0

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation 0 36 0 1

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige 28 24 0 0

Svenska kyrkan 37 879 35 656 2 437 2 706

Svenska kyrkans unga 17 11 0 0

Svenska muslimer för fred och rättvisa 8 373 23 37

Sveriges kyrkosångsförbund 357 357 1 0

Y´s Men International region Sweden 0 0 17 6

Totalt 73 745 69 560 2 762 2 935 

Samverkan övrigt 2016 2017 2016 2017

Amnesty 98 90 0 1

Lärarförbundet 18 18 0 0

Röda korsets ungdomsförbund 20 0 0 0

Övriga samverkansparter 115 928 145 227 2 759 2 561

Lokal/regional medlemsorganisation 9 054 8 452 46 79

Totalt 125 118 153 787 2 805 2 641

Egen verksamhet 2016 2017 2016 2017

Totalt 56 728 65 643 148 187

Totalt regionen 255 591 288 990 5 715 5 763

Medlemsorganisationer och samverkansparter
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Antal studietimmar +/- Antal kulturprogram +/-

Stockholms län 2016 2017 2016 2017

Stockholms län 0 0 0 0

Botkyrka 13 392 19 446 273 316

Danderyd 1 302 1 311 66 87

Ekerö 2 913 2 538 73 115

Haninge 12 758 14 142 223 260

Huddinge 4 328 3 175 191 133

Järfälla 13 583 20 664 17 11

Lidingö 0 0 44 69

Nacka 6 442 5 528 115 124

Norrtälje 0 0 6 1

Nynäshamn 943 1 163 106 89

Sigtuna 0 541 1 8

Sollentuna 15 648 15 541 59 51

Solna 661 386 74 9

Stockholm 158 300 178 114 3 434 3 740

Sundbyberg 223 183 73 0

Södertälje 3 135 5 263 99 4

Tyresö 283 0 0 0

Täby 454 441 4 1

Upplands-Väsby 2 020 1 964 11 0

Vallentuna 429 235 17 16

Vaxholm 235 226 0 32

Värmdö 6 092 4 442 83 46

Österåker 396 353 9 0

Summa 243 537 275 656 13,2 % 4 978 5 112 2,7 %

Gotlands län 2016 2017 2016 2017

Gotland 9 546 9 074 697 624

Summa 9 546 9 074 - 4,9 % 697 624 - 10,5 %

Övriga län 2016 2017 2016 2017

Norberg 120 0 0 0

Trosa 0 2 300 0 0

Uppsala 1 944 1 960 40 23

Östersund 444 0 0 0

Summa 2 508 4 260 69,9 % 40 23 - 42,5 %

Verksamheten per län och kommun
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Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

Målgrupp i studiecirklar 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Utrikes födda 748 804 4 094 4 356 83 389 99 792

Deltagare med funktionsnedsättning 19 17 165 149 755 721

Arbetslösa 0 0 0 0 0 0

Summa 767 821 4 259 4 505 84 144 100 513

Målgrupp i annan folkbildning 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Utrikes födda 173 308 1 347 1 875 26 942 42 508

Deltagare med funktionsnedsättning 1 1 10 7 100 12

Arbetslösa 0 0 0 0 0 0

Summa 174 309 1 357 1 882 27 042 42 520

Antal män Antal kvinnor Totalt antal deltagare

Verksamhetsform 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Studiecirklar 5 936 7 102 8 990 9 773 14 926 16 875

Annan folkbildning 7 149 6 927 15 921 13 964 23 070 20 891

Kulturprogram 217 794 186 056 229 612 213 168 447 406 399 224

Summa 230 879 200 085 254 523 236 905 485 402 436 990

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Svenska från dag 1 37 25 300 194 2 215 1 999

Vardagssvenska 6 5 75 58 248 253

Summa 43 30 375 252 2 463 2 252

Särskilda målgrupper

Mäns och kvinnors deltagande

Särskilda folkbildningsinsatser med asylsökande 
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Förvaltningsberättelse

Verksamhetens inriktning
Sensus studieförbund Stockholm-Gotland är en all-
männyttig ideell förening. De ingående medlemsor-
ganisationerna redovisas i särskild förteckning. 
 Sensus Stockholm-Gotland bedriver tillsammans 
med sina medlemsorganisationer och övriga sam-
arbetsparter verksamhet i form av studiecirklar, 
kulturprogram och annan folkbildningsverksam-
het. Egenproducerad verksamhet bedrivs i Sensus 
Stockholm-Gotlands lokaler vid Slussen, på Torkel 
Knutssonsgatan och på Wallingatan. Verksamhet 
tillsammans med medlemsorganisationer och samar-
betsparter bedrivs i Stockholms län och på Gotland. 

Uppfyllande av ändamålskravet
Sensus Stockholm-Gotlands ändamål enligt stadgan 
är:

Verksamhetsidé

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling 
och lärande i mänskliga möten och genom kultur-
upplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i 
samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus ar-
betsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat 
folkbildningsarbete. 

Måluppfyllelse

Sensus Stockholm-Gotland bedriver folkbildning 
med i huvudsak fem olika intäktskällor:

• Bidragsberättigad folkbildning, finansierad via offent-
liga folkbildningsbidrag inklusive deltagaravgifter.

• Verksamhet inom LSS – Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.

• Projektfinansierad verksamhet, främst via Allmän-
na arvsfonden.

• Offentliga uppdrag, främst på uppdrag av Arbets-
förmedlingen.

• Fakturerade tjänster. 

Dessa verksamheter bidrar på olika sätt till att upp-
fylla Sensus ändamål. Folkbildningens idé och me-
todik är grund för allt vi gör. Genom folkbildningen 
verkar vi för att varje människa uppfattar sig som lä-

rande och skapande med ansvar och kraft att påverka 
sin livsmiljö. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen har inte några ställda säkerheter eller an-
svarsförbindelser. Enligt styrelsens bedömning har 
föreningen inga eventualförpliktelser. Vidare har inga 
väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut som 
leder till justeringar inträffat mellan balansdagen och 
datumet för utfärdandet.

Bidragsberättigad folkbildning

Sensus Stockholm-Gotland har under året genom-
fört 288 990 studietimmar fördelat på studiecirklar 
och annan folkbildningsverksamhet, en ökning med 
13,1 %. Antalet kulturprogram var 5 715, en ökning 
med 0,8 % jämfört med 2016.

Volymmässigt sker den bidragsberättigade verksam-
heten främst inom tre olika områden:

• Tillsammans med medlemsorganisationer, främst 
Svenska kyrkan och Scouterna, och omfattar såväl 
kulturverksamhet, främst inom musikområdet men 
också inom livsfrågor, ledarutbildningar och konfir-
mandarbete.

• Tillsammans med olika etniska föreningar och för-
eningar med sin grund i olika trosuppfattningar och 
som organiserar människor som är nya i Sverige el-
ler är första generationens invandrare.

• Genom kultur, både egeninitierad verksamhet rik-
tad mot allmänheten och verksamhet i samarbete 
med föreningar.

Under året har vi också särskilt arbetat med de medel 
som tilldelats studieförbunden för arbete med asylsö-
kande i verksamheterna Vardagssvenska och Svenska 
från dag ett samt statsbidrag fördelade av länsstyrel-
sen – tidiga insatser för asylsökande (TIA). 

Geografiskt finns vi närvarande i hela regionen; på 
landsbygden, i Visby, i Stockholms innerstad, i Stock-
holms förorter och i kranskommunerna. 
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Projekt med målgrupp  

personer med funktionsvariationer

Vi har under året bedrivit tre verksamheter som vän-
der sig till personer med olika funktionsvariationer, 
två inom ramen för LSS och ett på uppdrag av Stock-
holms stad. 

Medis 5
En verksamhet med tjugofem konstnärer med lättare 
psykiska funktionsvariationer. De arbetar med, och 
kompetensutvecklar sig inom, kulturella och konst-
närliga uttryck som sång, musik, teater, bildkonst, se-
rier och författarskap. De driver också en webbplats 
där verksamheten dokumenteras.

Teckensurra
En verksamhet där sexton teckenspråkiga arbetsta-
gare med psykisk funktionsvariation driver hemsidan 
teckensurra.se. Arbetet bedrivs i form av en webbre-
daktion och arbetstagarna utvecklar sig inom områ-
den som foto, film och textproduktion. 

Kreativt center
I denna verksamhet når vi varje vecka cirka hundra 
synskadade eller blinda personer. Deltagarna bildar 
sig inom olika konstnärliga uttryck, inom IT, språk 
och friskvård. Verksamheten genomförs på uppdrag 
av Stockholms stad.

Projekt

Under året pågick en rad olika projekt med medel från 
externa finansiärer, bland annat AMIF (Asyl- migra-
tions och integrationsfonden).

RådRum
En AMIF-finansierad verksamhet som syftar till att 
ge nyanlända personer opartiska och kostnadsfria råd 
i kontakten med det svenska samhället. 

ViDelar.nu 
Ett projekt inom ramen för Svenska kyrkans arbete 
Dela tro dela liv där Sensus tillsammans med Svenska 
kyrkans unga, Linköpings stift och Stockholms stift 
utvecklar en nätbaserad metodbank. 

En väg in
Ett projekt där asylsökande och nyanlända ges möj-
lighet att ta del av upparbetade nätverk och upple-
va vad Sensus och folkbildningen kan erbjuda inom 
musikområdet. Med musikhuset Sensus Wallingatan 
som bas samlas musiker som nyligen kommit till Sve-
rige för att starta musikprojekt i allt från inspelning 
till att uppträda live.

Offentliga uppdrag

Sensus yrkesliv
Sensus yrkesliv drivs på uppdrag av Arbetsförmed-
lingen och vänder sig till nyanlända som haft uppe-
hållstillstånd i högst två år. Utbildningen är individu-
ellt anpassad både vad gäller innehåll och kurslängd. 
Mot slutet av året var cirka 160 personer inskrivna, 
och totalt har cirka 1450 deltagare passerat igenom 
projektet.

SFI-Teckenspråk
På uppdrag av olika kommuner i länet bedriver vi 
SFI-Svenska i svenskt teckenspråk för invandrare.

Fakturerade bildningsuppdrag

Sensus Stockholm-Gotland har under året fortsatt att 
erbjuda kunder inom offentlig verksamhet, vinstdriv-
na företag och idédrivna organisationer, olika former 
av bildningsinsatser. Några exempel:

Teckenspråk
Vi genomför kurser på olika nivåer som vänder sig till 
personer som är hörselskadade, föräldrar, anhöriga, 
syskon, vänner, arbetskamrater eller personer som av 
andra skäl vill lära sig teckenspråk.

Processledning
Sensus Stockholm-Gotland verkar som processledare 
hos olika organisationer, både med egna koncept som 
PREP – friskvård för parrelationer, Vuxendialog, Fa-
miljeverkstan och MOD – Mångfald och dialog, samt 
som ledare i organisationers egna processer. 
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Arbetsmiljö
Vi genomför, både på uppdrag och genom öppna 
utbildningar, arbetsmiljöutbildningar vars innehåll 
erbjuder kompetensutveckling, nyheter inom lagstift-
ningen, aktuell forskning samt möjligheter till erfa-
renhetsutbyte med ansvariga inom andra branscher. 
Målgruppen för utbildningarna är främst skyddsom-
bud och chefer. 

Mångfald i arbetslivet
Vi genomför såväl öppna utbildningar som behovs-
anpassade kring temat mångfald och inkludering på 
uppdrag av offentliga organisationer, TCO-sfären och 
privata företag.

Övergripande målområden
Under året har Sensus Stockholm-Gotland fortsatt 
att arbeta på tvären genom hela organisationen med 
målområden inom Sensus nationella strategiarbete 
Vilja vidare. Det är inom dessa områden vi ska ut-
veckla vår verksamhet och kompetens, utveckla rela-
tioner och bygga nätverk. 

• Bildning
• Kultur
• Att vara människa – livsfrågor
• Att arbeta med rättighetsfrågor
• Att arbeta med hållbarhetsfrågor
• Relationer och samarbete för och med medlemsor-

ganisationer, samarbetsparter, deltagare och i sam-
hället

Övriga händelser av väsentlig grad
I maj 2017 beslutade regionstyrelsen att ytterligare 
stärka regionens fokus på bidragsberättigad verksam-
het och att uppdragsutbildningar ej ska överstiga 25% 
av den totala omsättningen. Som en följd av beslutet 
har regionen inte verkat för fortsatta större arbets-
marknadsutbildningar efter utbildningen Sensus yr-
kesliv vars avtal går ut i början av 2018. Avvecklingen 
av Sensus yrkesliv påbörjades i slutet av 2017. Vidare 
avvecklades verksamhetsområdet Teckenspråk och 
tillgänglighet med tillhörande LSS-verksamhet vid 
årsskiftet 2017/2018. 

 I och med att regionen avvecklar två stora verk-
samheter minskar lokalbehovet 2018 och framåt, vil-
ket medfört att regionen påbörjat processen med att 
avveckla lokalerna vid Slussen för att samla verksam-
heten i Stockholm i lokalerna på Torkel Knutssons-
gatan. 

Ekonomisk ställning och resultat
2017 har varit ett år av rörelse. Vi har jobbat med en 
större verksamhetsomställning utifrån att vi lämnat 
Medborgarhuset och därmed avvecklat verksam-
heter som innebar specialanpassade lokaler såsom 
keramik, dans och viss konstverksamhet. Vi har även 
påbörjat utfasning av verksamhetsområdet Tecken-
språk och tillgänglighet liksom arbetsmarknadsut-
bildningen Sensus yrkesliv. Utöver det har studieför-
bunden ett nytt bidragsfördelningssystem att förhålla 
sig till. För vår del har det inneburit ett minskat bi-
drag till regionen på cirka 1,8 miljoner kronor 2017 
jämfört med 2016. 
 Årets resultat landar på -377 tkr. Regionen har fort-
sättningsvis ett starkt eget kapital och en i allmänhet 
god likviditet. 

Några jämförande nyckeltal

2017 2016 Beräkningsformel

Likviditet 151 % 159 % Omsättningstillgångar
Summa skulder

Soliditet 34 % 37 % Eget kapital
Totala tillgångar

Arbetskrafts- 
kostnad

58 % 57 % Personalkostnader
Omsättning

Lokalkostnader i 
förhållande till oms

14 % 12 % Lokalkostnader
Omsättning

Framtida utveckling
2018 kommer Sensus Stockholm-Gotland ha ett 
fortsatt uttalat fokus på att arbeta för en långsik-
tig hållbarhet i verksamhet och ekonomi med ännu 
tydligare koppling till Sensus identitet och målom-
råden. Vidare går vi in i en omställningsfas utifrån 
den nationella processen Vilja vidare. Detta innebär 
ett nytt sätt att organisera oss med en större regi-
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on, plattare organisation och ett utvecklat medar-
betarskap. När vi nu koncentrerar vår verksamhet 
i Stockholm till lokalerna på Torkel Knutssonsga-
tan ger det oss möjligheter att ställa in och skapa 
verksamhet utifrån våra målområden och samtidigt 
trygga förutsättningarna för att bära framtida lokal-
kostnader på motsvarande yta i Medborgarhuset. Vi 
planerar därför att justera storleken på våra fram-
tida lokaler i Medborgarhuset och fokusera på att 
öka vår närvaro i ytterområden där vi har samarbe-
ten med medlemsorganisationer och samarbetsför-
eningar. Detta dels för att möta våra bidragsgivares 

behov och önskemål och dels för att arbeta mot en 
hållbar verksamhet med en stabil ekonomi. 

För regionstämman står följande kapital till förfo-
gande:

Balanserade medel 8 169 320,45 kr
Årets resultat -376 879,26 kr
Totalt eget kapital inkl. årets resultat 7 792 441,19 kr

Styrelsen föreslår stämman att balanserade medel på 
7 792 441,19 kr överförs i ny räkning.
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Resultaträkning
Intäkter Not 2017 2016

Deltagar- och försäljningsintäkter 35 839 39 530

Bidrag 1 31 441 34 403

Övriga intäkter 2 2 466 1 403

Summa rörelseintäkter (omsättning) 69 746 75 336

Kostnader

Verksamhetskostnader 3 -8 101 -7 773

Övriga externa kostnader 4, 5 -21 775 -21 289

Personalkostnader 6 -40 163 -42 588

Avskrivningar -123 -856

Summa kostnader -70 162 -72 506

Verksamhetens resultat -416 2 830

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 7 43 26

Finansiella kostnader -4 -3

Resultat efter finansiella poster -377 2 853

Årets resultat -377 2 853
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Balansräkning
Tillgångar Not 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 160 192

Summa materiella tillgångar 160 192

Summa anläggningstillgångar 160 192

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 3 249 2 280

Övriga fordringar 9 11 575 10 756

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 10 3 648 4 633

Kassa och bank 3 985 3 827

Summa omsättningstillgångar 22 457 21 496

Summa tillgångar 22 617 21 688

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 11 8 169 5 316

Årets resultat -377 2 853

Summa eget kapital 7 792 8 169

Skulder

Leverantörsskulder 4 574 4 064

Övriga kortfristiga skulder 12 3 798 2 136

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 13 6 453 7 319

Summa skulder 14 825 13 519

Summa eget kapital och skulder 22 617 21 688
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Noter

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisning har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade 
principer är oförändrade jämfört med föregående år. 
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciper-
na som har använts vid upprättande av de finansiella 
rapporterna sammanfattas nedan.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits 
till belopp varmed de beräknas inflyta.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att er-
hålla bidraget har uppfyllts.
 Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader 
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bi-
draget är avsett att täcka.

Deltagar- och försäljningsintäkter

Intäkten redovisas i den period som verksamheten 
har ägt rum.

Övriga intäkter

Sålda tjänster inom Sensus och mot MO samt lokal-
intäkter.

Avskrivningsprinciper och anläggningskostnader

För maskiner och inventarier görs avskrivning enligt 
plan på ursprungliga anskaffningsvärden och beräk-
nad livslängd.

Följande avskrivningsprinciper tillämpas:
• IT-utrustning (datorer mm) 3 år
• Övriga inventarier  5 år

Ideellt arbete

Utöver anställd personal har Sensus många cirkelle-
dare och kulturarbetare som genomför verksamhet 
utan någon ersättning.



16 Sensus Stockholm-Gotland | Årsredovisning 2017 Sensus Stockholm-Gotland | Årsredovisning 2017 17

Resultaträkning 2017 2016

Not 1 Bidrag

Statsbidrag 23 145 25 250

Statsbidrag, uppdrag asylverksamhet* 418 524

Utjämningsbidrag 0 242

Korrigerat statsbidrag 0 235

Uppdrag vardagssvenska 200 226

Landstingsbidrag 2 594 2 526 

Kommunbidrag 3 607 3 500

Projektbidrag 812 1 519

ESF-bidrag 665 381

Summa 31 441 34 403

* Avser under året utbetalt bidrag. Avräkning sker under 2018.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Sålda tjänster 1 427 1 159

Lokalintäkter 47 139

Kostnadsersättningar 153 67

Övriga intäkter 40 38

Hyresrabatt 800 0

Summa 2 466 1 403

Not 3 Material och externa verksamhetstjänster

Materialkostnader, studiematerial -5 092 -4 532

Ersättning juridiska personer -3 010 -3 241

Summa -8 101 -7 773

Arvoden och sociala kostnader till verksamhetspersonal redovisas under personalkostnader.

Not 4 Operationella leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år 3 568 4 254

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 5 365 10 345

8 930 14 599

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 4 254 4 766

För närvarande finns ett evakueringskontrakt för två kontorslokaler under de tre år som renovering  
av Medborgarhuset pågår, ett kontor i Visby samt två verksamhetslokaler, en i Stockholms stad och  
en i Sollentuna kommun. Det finns i dagsläget inget påskrivet kontrakt för återflytt till Medborgarhuset.

Not 5 Övriga externa kostnader

Lokaler/fastigheter -9 760 -9 168

Förbrukningsinventarier, reparation m.m. -1 303 -1 160

Resekostnader, kost/logi, transporter -932 -544

Marknadsföring -564 -904

Kontorskostnader -9 031 -9 382

Övriga externa kostnader -185 -131

Summa -21 775 -21 289
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Resultaträkning, fortsättning 2017 2016

Not 6 Personalkostnader

Styrelse

Antalet ledamöter i regionstyrelsen är 10 stycken, varav en fackligt förtroendevald. 

Könsfördelning 4 män och 6 kvinnor.

Arvoden, förlorad arbetsinkomst -99 -108

Sociala kostnader -34 -34

Summa -133 -142

Sensus har ej några åtaganden för pensioner till styrelsen.

Anställd månadsavlönad personal 

Tillsvidareanställda 67 84

därav män/kvinnor 29/38 48/36

Regionchef och andra ledande befattningshavare 7 6

därav män/kvinnor 3/4 3/3

Visstidsanställda 0 1

därav män/kvinnor - 0/1

Löner månadsavlönad personal -23 329 -22 588

Sociala kostnader -7 380 -7 565

Pensionskostnader -3 012 -2 870

Summa -33 720 -33 023

Verksamhetspersonal 

Cirkelledare, övriga ledare 2 300 2 228

därav män/kvinnor 1 052/1 248 965/1 263

Artister, föreläsare 861 1 031

därav män/kvinnor 408/453 532/499

Övriga verksamhetsledare 215 133

därav män/kvinnor 71/44 85/48

Totalt antal cirkel-, grupp- och kulturarbetare ej lika med summan ovan. 3 410 3 097

Av dessa cirkel-, grupp- och kulturarbetare arbetar de flesta ideellt.

Arvoderade ledare

Antal arvoderade cirkelledare 314 406

Arvoden cirkelledare -3 874 -5 045

Sociala kostnader -1 007 -1 312

Arvoden kulturarbetare, övriga verksamhetsledare -750 -831

Sociala kostnader -161 -191

Arvoden övriga verksamhetsledare -1 180 -2 828

Sociala kostnader -381 -566

Summa -7 354 -10 773

Sensus har ej några åtaganden för pensionsförsäkringar till cirkelledare som ej är tillsvidare- 
anställda utöver sociala avgifter enligt lag. Tillsvidareanställda cirkelledare redovisas ovan. 
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Resultaträkning, fortsättning 2017 2016

Övriga personalkostnader

Kostnadsersättningar -91 -80

Utbildningskostnader (kurs/konferensavgifter) -456 -446

Företagshälsovård – friskvård -494 -543

Övriga personalkostnader -94 -82

Summa -1 136 -1 151

Summa personalkostnader brutto -42 343 -45 089

Avgår

Lönebidrag 2 180 2 501

Summa personalkostnader netto -40 163 -42 588

Sjukfrånvaro
Arvoderade cirkelledare och kulturarbetare är inte inräknade eftersom de uteslutande är  
timanställda, och registrering av sjukfrånvaro inte förekommer.

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 6,17 % 5,22 %

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 

sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer 27,73 % 37,82 %

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid

Kvinnor 7,82 % 6,83 %

Män 3,70 % 2,73 %

Åldersfördelat 0,00 % 0,00 %

5,48 % 4,84 %

7,06 % 5,67 %

Not 7 Finansiella intäkter

Ränta Swedbank 43 26

Finansiella intäkter 43 26

0-29 år

30-49 år

50 år-
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Balansräkning 2017 2016

Not 8 Inventarier och maskiner

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 773 5 012

Nyanskaffningar 91 130

Utrangeringar -311 -369

Summa anskaffningsvärde 4 553 4 773

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -4 581 -4 094

Utrangeringar 311 369

Årets avskrivning -123 -856

Summa ackumulerade avskrivningar  -4 393  -4 581

Utgående saldo 160 192

Not 9 Övriga fordringar

Upplupna bidragsintäkter 11 308 10 645

Kortfristiga fordringar 261 86

Skattekonto 6 25

Summa 11 575 10 756

Not 10 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 1 278 1 259

Upplupna intäkter 2 370 3 374

Summa 3 648 4 633

Not 11 Eget kapital

Ingående balans 8 169 5 316

Redovisat resultat -377 2 853

Utgående balans 7 792 8 169

Not 12 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 834 908

Förutbetalda bidrag 2164 30

Övriga kortfristiga skulder 799 1 198

Summa 3 798 2 136

Not 13 Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader

Upplupna löner 380 262

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter 1 806 2 111

Sociala kostnader 1 022 1 085

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 384 955

Administrationsavgift Sensus riksförbund 2 862 2 906

Summa 6 453 7 319



20 Sensus Stockholm-Gotland | Årsredovisning 2017 Sensus Stockholm-Gotland | Årsredovisning 2017 21

Förtroendevalda
Styrelseledamöter

Niklas Hedberg, ordförande
Kajsa Wiktorin, vice ordförande
Yasri Khan
Ulla Littgren
Marjo Nieminen
Mats Hermansson
Jerry Adbo
Christine Cars Ingels
Inge Gustafsson
Mari Abrahamsson, personalrepresentant

Revisorer

Johan Andersson, Grant Thornton
Lena Johnsson, Grant Thornton (suppleant)
Helena Emilsson
Elisabet Pettersson (suppleant)

Valberedning

Lena Gehlert,
Gunnar Lindby
Aya Mohammed

Stockholm den 21 mars 2018

Niklas Hedberg Kajsa Wiktorin Yasri Khan 
Ordförande Vice ordförande

Ulla Littgren Marjo Nieminen Mats Hermansson

Jerry Adbo Christine Cars Ingels Inge Gustafsson

Mari Abrahamsson
Personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har angivits den 28 mars 2018

Johan Andersson Helena Emilsson 
Auktoriserad revisor Förtroendemannarevisor



22 Sensus Stockholm-Gotland | Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse

Till regionsstämman i Sensus studieförbund Stock-
holm-Gotland, org.nr. 802006-3155
 
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sen-
sus studieförbund Stockholm-Gotland för år 2017. 
Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 10-21 i 
detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
eningens finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten ”Den auktoriserade revisorns an-
svar” samt ”Den förtroendevalde revisorns ansvar”. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revi-
sor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra in-
formationen. Den andra informationen består av 
Årsberättelsen (men innefattar inte årsredovisningen 
och vår revisionsberättelse avseende denna).
 Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfat-
tar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.
 I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i väsent-

lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.
 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den an-
dra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som den bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att använda anta-
gandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av sä-
kerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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 Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och ut-
för granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck-
liga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den inter-
na kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Jag drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om fören-
ingens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framti-
da händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, där-
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 Jag måste informera styrelsen om bland annat re-
visionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och om årsredovisningen ger en rättvi-
sande bild av föreningens resultat och ställning.
 
Rapport om andra krav  
enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sensus 
studieförbund Stockholm-Gotland för år 2017.
 Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i av-
snittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhål-
lande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åt-
gärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.
 Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn pro-

fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-
gärder som utförs baseras på den auktoriserade re-
visorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskning-
en på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för för-
eningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet.

Stockholm den 28 mars 2018

Johan Andersson Helena Emilsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten 

och genom kulturupplevelser. Vi erbjuder den nyskapande 

mötesplatsen, där människor stärker sin kompetens, vågar 

överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i framtiden.

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 studieförbund Stockholm-Gotland
Box 4401, 102 68 Stockholm
sensus.se/stockholm-gotland


