Verksamhetsberättelse 2017 – 2018
Sensus studieförbund riksförbundet

P

     
recis som namnet avslöjar pekade Destination framtiden framåt, mot ett

gemensamt Sensus. 2017 slutredovisades Destination framtiden på förbundsstämman. Vi visste vilka vi var, vad vi ville åstadkomma och vad vi behövde
göra. Nu började själva genomförandet under namnet Vilja vidare. Vi hade
nått en hållplats och fortsatte resan. Vidare – utifrån vår identitet och de valda handlingsplanerna. Tiden efter förbundsstämman 2017 har handlat om att genomföra de fattade besluten.
2017 – 2018 genomfördes flertalet av de åtgärder vi identifierat och arbetat med inom
områdena organisering, finansiering och kompetensutveckling. Åtgärder som leder oss
till det önskade läge vi enats om. Arbetet fortsätter in i 2019.
Åtta regioner blev sex, vi bytte modell för fördelning av statsbidrag, riksförbundet
överförde eget kapital till regionerna och vi arbetade med medarbetarskap/ledarskap och kompetens på nya sätt. Vi satte igång
Sensus X, vår kuvös för verksamhetsutveckling, och vi hittade
former för att arbeta samverkansstyrt. Det viktigaste är ett förändrat förhållningssätt där vi strävar
efter att vara ett Sensus.
Vår process har även externt väckt intresse för att den är driven i en kombination av
linje och tillfälliga grupper och med en tilltro till den egna förmågan och kompetensen
inom organisationen. Samtidigt faktasökande och omvärldsspanande och i samverkan.
Processen har byggt på systematik, delaktighet och samverkan.
Allt utifrån viljan att gynna de vi är till för. För att låta ord bli till handling; inför våra
bidragsgivare, de vi samarbetar med, våra ledare och de tusentals deltagarna i våra verksamheter.
Vi insåg för några år sedan att det inte längre var hållbart att hänvisa till studieförbundens och folkbildningens stolta historia när vi talade om oss själva. Att hänvisa till
förra sekelskiftets framväxande folkrörelser och till skapandet av studiecirkeln som gav
myndighet och värdighet åt många i samhället. Lite som att folkbildningens legitimitet
till stor del låg i vår historia.
Det går inte längre. I en värld, ett samhälle, där många idag ifrågasätter den demokratiska staten – ja, till och med de mänskliga rättigheterna – där ligger legitimiteten i
våra handlingar i nuet. Vi ser att folkbildningens människosyn och pedagogik är mer relevant än på länge i det samhälle vi lever i.
Nu går vi vidare. Vi har förutsättningarna och vi fortsätter att arbeta systematiskt, i
samverkan och med hög delaktighet.

”Vi ser att folkbildningens
människosyn och pedagogik
är mer relevant än på länge i
det samhälle vi lever i.”
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I februari 2018 samlades omkring
370 av Sensus anställda till Medarbetardagarna på Steam hotell
i Västerås.

Destination framtiden och Vilja vidare
– Sensus förändringsresa
I slutet av 2011 beslutade förbundsstyrelsen att påbörja ett genomgripande
utvecklings- och förändringsarbete. Vi i Sensus behövde besvara tre grundläggande frågor: vilka är vi, vad vill vi åstadkomma och vad behöver vi då
göra? Nu, i årsskiftet 2018/2019, har vi gjort vår förändringsresa. Vi har gjort
det vi sa att vi skulle göra, besvarat frågorna och genomfört de åtgärder vi
kommit fram till. Vi har gjort det tillsammans genom att ta ett steg i taget
som vi sa att vi skulle. Vi är nu ett Sensus och vi har förutsättningar att möta
framtiden. Vår starka identitet bär oss.
4
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har varit uppdelad i två faser. Först Destination framtiden där vi kartlade nuläget och drog upp riktlinjer för vårt framtida önskvärda läge.
Därefter Vilja vidare som handlade om att bearbeta och genomföra de förändringar
vi såg att vi behövde göra. I båda dessa faser har innehåll och konkreta förändringsbehov varit i fokus. Men resan hade inte blivit vad den blev utan en annan viktig
ingrediens – det gemensamma förhållning- och arbetssätt som resan igenom givit
struktur när vi gripit oss an uppgifter och utmaningar på vår väg.
Vi strävar efter att leva våra värderingar och tillämpar vår och folkbildningens
människosyn i det vi gör. I förhållningssätt och metoder. Vårt arbete har varit upphängt i Y-modellen. Det vill säga, vi gjorde en nulägesanalys, kom fram till ett önskvärt läge och jämförde de båda för att få fram förändringsbehov. Vi tog fram flera
handlingsalternativ och valde slutligen väg och fastställde handlingsplaner. Vi har
gjort allt tillsammans, med hög delaktighet. Delaktighet utifrån att vi tror på gemensam problemlösning och att fler perspektiv leder till bättre resultat.
Under hela resans gång har arbetsgrupper processat frågor och tagit fram förslag som
sedan bearbetats och beslutats på de ställen i organisationen där mandat finns. Det stegvisa arbetet har följt och följer oss in i det nya. Det vi lärt i vardagen har spillt över i förändringsarbetet och det vi lärt i förändringsarbetet har spillt över i vardagsarbetet.
SENSUS FÖRÄNDRINGSRESA
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Destination framtiden
I slutet av 2011 fanns flera skäl att ta tag i framtidsfrågorna. Sensus strategi från 2008
var svår att använda i vardagen. Våra medlemsorganisationer och samarbetsparter
var inte helt nöjda med oss, ekonomin var god men såg olika ut på olika håll i landet
och vår syn på vilka vi var och vad vi skulle åstadkomma skilde sig åt. Mot den bakgrunden fattade förbundsstyrelsen beslut om kraftsamlingen som fick namnet Destination framtiden. Vi ville söka svar på de grundläggande frågorna; vilka vi ville vara,
vad vi ville åstadkomma och vad vi då behövde göra.
Under 2012 och 2013 arbetade vi med att kartlägga nuläget
samt definiera ett antal målområden för det Sensus vi ville vara.
Under våren 2013 genomfördes
workshops för förtroendevalda
och anställda i syfte att ringa in
våra målområden. Ett målområde skulle vara livskraftigt, ge energi, vara relevant och skapa mening. Detta resulterade i 104 förslag på målområden. Efter en process med många samtal och diskussioner
i olika grupperingar och efter inspel från förbundsstämman, fattade förbundsstyrelsen i maj 2013 beslut om att Sensus sex målområden skulle vara: bildning, kultur, rättighetsfrågor, hållbarhet, livsfrågor och relationer. Därefter fick arbetsgrupper bestående av anställda och förtroendevalda i uppgift att processa fram förslag till målbild
för vart och ett av målområdena.
Under hösten 2013 och större delen av 2014 smälte arbetet med Destination framtiden samman med processen om ett samgående med Studieförbundet Bilda. I och
med att Bilda sa nej vid en andra stämma blev det samgåendet inte av. Vi samlade
snabbt ihop oss och återgick till att på egen hand arbeta med vår förändringsresa.
Processen med Bilda hade gjort oss tydligare och skapat en större samsyn kring vilka
vi ville vara. Den hade hjälpt oss att få syn på vad som var det viktiga för oss.
Utifrån ett nytt nuläge och fördjupning av de målbilder som tidigare arbetsgrupper arbetat fram mejslades Sensus identitet fram. 2015 fastställde förbundsstämman
Sensus identitet. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att fördjupa analysen av förändringsbehovet och ta steg vidare inom tre viktiga områden – organisering, finansiering
och kompetensutveckling.
Pusselgrupper, som var vårt interna namn för nästa stegs grupper, fick i uppdrag
att ta fram tre inbördes olika, faktabaserade, realistiska alternativ inom respektive
område. 70 medarbetare sökte till de 45 platserna i grupperna. Efter att pusselgrupperna presenterat sina förslag beslutade förbundsstyrelsen i oktober 2016 att gå vidare med de huvudsakliga intentionerna av ett förslag inom respektive område.
Processen hade då föregåtts av överläggningar, samråd och inspel från regionordföranden, regionstyrelser och regionchefer i flera steg. Nya mindre grupper, så kal�-

"Vi har gjort allt tillsammans, med hög
delaktighet. Delaktighet utifrån att vi tror
på gemensam problemlösning och att fler
perspektiv leder till bättre resultat."

2011
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2012

2013

lade pusselbitsgrupper, fick i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner. Också detta
med kontinuerliga avstämningar vid ordförandekonferenser, regionchefsgruppsmöten, nationellt samverkansforum och ledningskonferenserna vår och höst.
Kort om innehållet i de valda handlingsalternativen och dess handlingsplaner:
Samverkansstyrd organisering
Sensus ska bestå av sex regioner och ett riksförbund. Förändringen syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar och bärkraft inom hela studieförbundet. Det gemensamma ska understödja det lokala arbetet. Alla delar av Sensus ska ha tillgång till
organisationens samlade resurser och kompetenser. Vi ska vara ett Sensus. Det ska
finnas ett gemensamt utvecklingsarbete och gemensamma funktioner. Tillsammans
förverkligar vi Sensus identitet.
Kompetensutveckling i rörelse
Sensus medarbetarskap handlar om ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap.
Medarbetare agerar för både organisationens och uppgifternas bästa. I Sensus är vi
medarbetare i första hand och en funktion i andra hand. Vi har olika kompetenser
som behöver lyftas fram och stärkas men även en genomsyrande kompetens som alla
medarbetare ska bära. Funktionskompetens är den särskilda kompetens som krävs
för att kunna fullgöra sina funktioner och roller. Sakkompetens är kunnandet inom
de områden som uttalas i Sensus identitet. I Sensus ska lärandet vara integrerat i vardagsarbetet.
Finansiering
Sensus arbetar med bidragsberättigad verksamhet som kompletteras med valda former
av ej bidragsberättigad verksamhet. All verksamhet ska relatera till och stärka identiteten. Den statsbidragsberättigade verksamheten ska fördelas i enlighet med Folkbildningsrådets bidragsmodell utan andra kriterier eller grunder. Regioner ska sträva efter
eget kapital som motsvarar 10 procent av dess omsättning. Vid avvikelse nedåt finnas
stöd och riktning beskriven i en åtgärdstrappa.
Under våren 2017 arbetade en arbetsgrupp vidare med organiseringen, främst med planerna på en ny regionindelning. En annan arbetsgrupp arbetade med frågan om möjliga gemensamma stödfunktioner. I april 2017 tog förbundsstyrelsen beslut om inrättande av gemensamma funktioner och kriterier för dessa. En tredje arbetsgrupp påbörjade
arbetet med att se över möjliga former för gemensam verksamhetsutveckling.
I och med förbundsstämman 2017 var vi klara med förändringsresans första del.
Vi hade klarlagt nuläget, tydliggjort vårt önskvärda läge – Sensus identitet – och tagit
fram tre handlingsalternativ med sina respektive handlingsplaner. Med förbundsstämman 2017 avslutades Destination framtiden och processen gick vidare i förändringsresans nästa steg, Vilja vidare.

2014

I maj 2013 fattade förbundsstyrelsen beslutet att Sensus sex målområden är:
•
•
•
•
•
•

Bildning
Kultur
Rättighetsfrågor
Hållbarhet
Livsfrågor
Relationer

2015

December 2011

År 2012

Våren 2013

Maj 2013

Maj 2013

November 2014

Våren 2015

Maj 2015

Oktober 2015

Destination framtiden
startar när förbundsrektor får i uppdrag att ta
fram en arbetsmodell
för Sensus arbete med
framtidsfrågor.

Arbete med nulägesbeskrivningar.

Workshops för förtroendevalda och anställda om
önskvärt läge och möjliga
målområden.

Förbundsstyrelsen
fastställer målområdena:
bildning, kultur, rättighetsfrågor, hållbarhet,
livsfrågor och relationer.

Process om samgående
med Studieförbundet
Bilda inleds.

Studieförbundet Bilda
avslår förslaget om att gå
samman med Sensus.

Önskvärda lägen omformuleras och nystart för
arbetet med att definiera
förändringsbehov.

Förbundsstämman fastställer Sensus identitet.

Pusselgrupper startar
inom områdena organisering, finansiering och
kompetensutveckling.
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Vilja vidare
Nu var det dags att gå från kartläggning och planering till bearbetning och genomförande. Från och med våren 2017 har vi arbetat med att bearbeta och genomföra de
åtgärder som finns beskrivna i handlingsplanerna för de tre områdena organisering,
kompetensutveckling och finansiering. Vi kallar denna del av resan för Vilja vidare.
Samverkansstyrd organisering
Under 2016 och 2017 beredde en arbetsgrupp den nya regionindelningen. Förändringen syftade till att skapa förutsättningar för bärkraft inom hela Sensus. Efter en
avstämningsprocess med regionerna, beslutade förbundsstyrelsen i mars 2017 om
att en ny regionindelning skulle gälla från och med 1 januari 2018. Sensus indelades i
följande sex regioner: Norrland, Svealand, Stockholm-Gotland, Västra Sverige, Östra
Götaland, Skåne-Blekinge. Därefter fortsatte arbetet i en grupp vars uppgift var att skapa enkelhet och trygghet i regionombildningen.
En annan arbetsgrupp processade hur riksförbundet skulle organiseras i kanslisamlingar, hemvister och team, förslag som samverkades, och kom att gälla från och
med den 1 mars 2018.
Sensus X – kuvös för gemensam verksamhetsutveckling
Ett viktigt steg på vägen mot ett Sensus var att skapa en arena för gemensam verksamhetsutveckling. Under 2017 arbetades modellen för denna arena fram och fick
namnet Sensus X. Tanken var att ta tillvara medarbetares goda idéer för att utveckla och förbättra verksamheten till
gagn för de vi är till för och att dessa
idéer skulle komma hela organisationen till del.
En ledningsgrupp, bestående av
förbundsrektor och regionchefer,
samt ett resursteam tillsattes och
kom överens om att genomföra en
testperiod för modellen under våren 2018. Medarbetare uppmanades att skicka in initiativ som bereddes av resursteamet. 23 ansökningar kom in och sex Sensus X team tillsattes. De sex insatserna var:
Samverkan med Scouterna, Konfirmand och unga ledare (Svenska kyrkan), Krafttag
för kör och kyrkomusik, Musikhus i förändring, Musikbransch – utveckla samarbete
med SOM (Sverige Oberoende Musikproducenter) samt Sensus arbete med psykisk
och existentiell hälsa.
Testperioden föll väl ut. Efter utvärdering togs beslut om att Sensus X gäller som
kuvös för gemensam verksamhetsutveckling. Kriterierna för Sensus X är: En gemensam insats som har tydlig potential att förbättra kvalitet och resultat i Sensus som
helhet. Det ska vara tydligt definierat vilka insatsen är till för. Insatsen ska vara ett
sätt att leva Sensus identitet i praktiken.

"Ett viktigt steg på vägen mot ett Sensus
var att skapa en arena för gemensam
verksamhetsutveckling. Under 2017 arbetades modellen för denna arena fram och
fick namnet Sensus X."

2016

Urban Hermansson och
Christoffer Gustafsson på
Medarbetardagarna 2018.

Gemensamma funktioner
Tanken att de funktioner som arbetar med verksamhetsstöd ska vara gemensamma
för hela Sensus är en förutsättning för att nå målet ett Sensus. Arbetet påbörjades
med att en arbetsgrupp tog fram principer för när funktioner ska vara gemensamma.
I april 2017 fattade förbundsstyrelsen beslut om att gemensamma funktioner ska finnas när det föreligger stordriftsfördelar vad gäller effektivitet, lärande och ekonomi;
när relevant kompetens saknas eller är svår och dyr att upprätthålla i varje enskild
del av organisationen samt när funktionerna driver ett gemensamt arbetssätt för att
kvalitetssäkra helhetens bästa.
Efter samråd mellan förbundsrektor och regionchefer beslutade förbundsstyrelsen kort därefter att ekonomi, lön, kommunikation, HR, Gustav och IT ska vara gemensamma funktioner samt att dessa ska vara en del av riksförbundets organisation.
Arbetsgrupper med uppgift att konkretisera funktionernas uppgifter tog därefter

2017
April 2016
Pusselgrupperna
överlämnar sina slutliga
förslag med tre tänkbara
handlingplaner för respektive område.
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Torg – plats för erfarenhetsutbyte, lärande, omvärldsbevakning och att värna relationer
Under våren 2018 arbetade en grupp med hur förståelsen av samverkansstyrd organisering får konsekvenser i hur samarbete sker i Sensus, också utöver Sensus X och gemensamma funktioner. Gruppen hade ett flertal möten och intervjuer med befintliga
programgrupper, nätverk, grupper och projekt i övrigt. I september 2018 lade gruppen
fram tanken på Torg, samt betydelsen av så kallad rådgivningsprocess.
Torgen är tänkta att vara en gemensam plats som stärker ett Sensus, genom att vi
samlas över gränser runt gemensamma områden. De ska vara forum för erfarenhetsutbyte, lärande och omvärldsbevakning samt mötesplatser för att bygga relationer.
Våren 2019 processas kriterier för Torg fram och de första Torgens inrättas. Programgrupperna upphör därmed.

Oktober 2016
Förbundsstyrelsen beslutar att gå vidare med de
huvudsakliga intentionerna av ett förslag inom
respektive område.
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Våren 2017
Arbetsgrupper processar
vidare med organiseringen,
kriterier för gemensamma
funktioner och former för
gemensam verksamhetsutveckling.

Mars 2017

April 2017

Maj 2017

Juni 2017

November 2017

Förbundsstyrelsen fattar
beslut om fördelning av
statsbidrag, nivå för eget
kapital, åtgärdstrappa och
förändrad regionindelning.

Förbundsstyrelsen beslutar om kriterier för när
gemensamma funktioner
ska finnas.

Destination framtiden avslutas
och Vilja vidare startar.
Förbundsstyrelsen beslutar att
ekonomi, lön, kommunikation,
HR, Gustav och IT ska vara
gemensamma funktioner.

Kompetensrådet tillsätts
och börjar sitt arbete.

Ledningsgruppen för
Sensus X bildas.
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vid. Samtidigt arbetade andra grupper med frågor om hur de gemensamma funktionerna skulle komma igång.
I maj 2018 bildade förbundsrektor och regionchefer styrgrupp för gemensamma
funktioner och kom överens om att starta en första utvecklingsfas.
Arbetet sker i tre hemvister:
Ekonomi & Lön,
HR & Kommunikation samt Gustav
& IT. Samtliga funktioner är igång
med löpande arbete och med att
tydliggöra gränssnitt för uppgifter
mellan funktion och regioner/riksförbundet.
Den 11 december 2018 beslutade förbundsstyrelsen att under 2019 genomföra tidigare taget beslut om att bemanna
gemensamma funktioner och att anställningarna ska ligger på riksförbundet.

"Efter samråd mellan förbundsrektor och
regionchefer beslutade förbundsstyrelsen
kort därefter att ekonomi, lön, kommunikation, HR, Gustav och IT ska vara gemensamma funktioner."

Gemensam planeringsprocess
En arbetsgrupp har under 2018 arbetat med hur en gemensam planeringsprocess ska
se ut. En tanke om Rådslag har förts fram, där förtroendevalda, regionchefer och processledare för Torg möts för att på våren ge underlag inför stämmors beslut om huvudsaklig inriktning och på hösten följa upp tagna beslut på stämmorna. Avstämning skedde på förtroendevaldadagarna i november 2018. Arbetet processas vidare våren 2019.
Kompetensutveckling i rörelse
Under 2017 arbetade tre arbetsgrupper med att konkretisera Sensus medarbetarskap, definiera vad som menas med genomsyrande kompetens, funktion respektive
sakkompetens samt att ta fram metoder för att lära i vardagen. Resultatet gjordes tillgängligt digitalt på Learnify och fysiskt i den ”blå boxen” som varje medarbetare fick
inför Medarbetardagarna i februari 2018.
Kompetensrådet
I juni 2017 tillsattes ett kompetensråd med uppgift att kvalitetssäkra den genomsyrande
kompetensen, se över introduktion för nya anställda och gemensam medarbetarutbildning.
Rådet har beskrivit vilka områden som ingår i genomsyrande kompetens. Dessa
är Sensus identitet, samverkansstyrd organisering, resurser, finansiering och ekonomi, kommunikation, medarbetarskap, relationer, systemstöd samt folkbildning. Rådet

har också arbetat med att definiera olika kompetensdimensioner och svarat på frågor
som: vad det innebär att känna till något, vad det innebär att kunna, vad det innebär
att förstå samt vad det innebär att kunna göra annorlunda i relation till situation och
behov. Det rör såväl genomsyrande kompetens, som sak- och funktionskompetens.
Rådet arbetar med frågan hur kompetens i rörelse och att lära i vardagen håller kvalitet och är systematisk, genom metoder för kompetensutveckling.
Kompetensrådet ansvarade för genomförandet av Medarbetardagarna 2018 och var
involverat i utveckling och genomförande av Sensus Medarbetarutbildning.
Sensus Medarbetarutbildning
Under hösten 2018 genomförde kompetensrådet för första gången Sensus Medarbetarutbildning (SMU) som ersätter tidigare Grundläggande personalutbildning. 25 anställda deltog i en tre dagars utbildning där de fick ta del av och samtala om innehållet i genomsyrande kompetens. De möttes också digitalt inför och efter kursdagarna.
Finansiering
I relation till nya regionindelningen kartlade en arbetsgrupp i början av 2017 hur
intäkter från statsbidrag och övriga intäkter fördelades i den då gällande respektive framtida regionindelningen. Gruppens slutsatser var att regionombildningen ska
leda till ekonomiskt bärkraftiga regioner, att det inte fanns skäl för kompensering,
samt att Sensus ska följa Folkbildningsrådet modell även internt. Gruppen lade också
fram förslag, som beslutades av förbundsstyrelsen i mars 2017, om att regioners egna
kapital bör uppgå till 10 procent av omsättningen samt att fastställa en åtgärdstrappa
för eget kapital som riktlinje för regioners verksamhet, förvaltning och ekonomi.
Efter ytterligare arbete beslutade förbundsstyrelsen att fördela kapital i förhållande till verksamhet i respektive län per den 31 december 2016, samt att 7,5 procent av
omsättningen skulle vara eget kapital vid ingång för de nya regionerna, vilket medförde tillskott av kapital för berörda regioner.
Våren 2018 tillsattes en arbetsgrupp för att se över hur en fördelning av statsbidraget
mellan regioner och riksförbund och finansiering av gemensamma funktioner kan komma att se ut. För att komma igång med de gemensamma funktionerna under 2018 togs en
ekonomisk modell fram för perioden september-december 2018. Den tillfälliga modellen
fortsätter att gälla för första kvartalet 2019. Förbundsstyrelsen beslutade vid decembermötet 2018 att när de gemensamma funktionerna är igång ska avgiften för de gemensamma funktionerna för 2019 och 2020 beräknas på föregående avslutade års rörelseomsättning (2018) och därefter på genomsnitt av de två senast hela åren (2018 – 2019).

2018
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Januari 2018

Våren 2018

Mars 2018

Maj 2018

Hösten 2018

Oktober 2018

December 2018

Ny regionindelning. Sensus består av de sex regionerna Norrland, Svealand, Stockholm-Gotland, Östra Götaland, Västra
Sverige och Skåne Blekinge.

Sex Sensus X-team sjösätts för
en testperiod på sex månader.
En arbetsgrupp processar idén
med Torg.

Riksförbundets nya organisation börjar gälla.

Utvecklingsfas för gemensamma funktioner startar.

Förslag från arbetsgruppen Torg redovisas.
En arbetsgrupp arbetar med den gemensam planeringsprocessen.
Kompetensrådet genomför den första
Sensus Medarbetarutbildning (SMU).

Ledningsgruppen för Sensus X
beslutar att Sensus X ska fortsätta och en relansering äger rum.

Förbundsstyrelsen beslutar att
under 2019 genomföra tidigare
taget beslut fullt ut att bemanna
gemensamma funktioner.
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Satsning på förtroendevalda

var det dags för Sensus Förtroendevaldadagar, där ett 60-tal av Sensus förtroendevalda samlades för samtal och fördjupning kring nuläge
och Vilja vidare. Dagarna var en del av Sensus satsning på förtroendevalda de senaste åren. Förbundsordförande Solveig Ininbergs berättar om den medvetna satsningen på de förtroendevalda och hur den
hjälpt till med att skapa en gemensam bild av Sensus.
– Det fanns en tanke, både efter arbetet med Destination framtiden och Vilja vidare som handlar om

I NOVEMBER 2018

hur vi tar med oss resultatet av de tankarna in i det
nya. Några av besluten därifrån gav oss nya förutsättningar, till exempel med ny regionindelning och
fokuseringen på att bli ett Sensus. För att förankra
allt detta såg jag det som självklart och jätteviktigt att
samla våra regionordförande i en mer tydligt uttalad RO-grupp och därifrån bygga upp en gemensam
grund, ett gemensamt arbetssätt. Och visst märks det
att det gör skillnad, det blir ett engagemang hos de
förtroendevalda som verkligen märks, säger hon.
I regionordförandegruppen har det skapats en
egen arbetsordning som hjälper till att göra arbetet
systematiskt. Gruppen ses en gång i månaden, varannan gång i ett videomöte och varannan gång i ett
fysiskt möte.
– Det är inte så att vi är överens om exakt allt, berättar Solveig Ininbergs, men jag hör bara positiva
röster om arbetsprocessen, att det känns kul och bara
blir bättre och bättre. Det är klart att det känns uppmuntrande och som att vi är på rätt väg.
Sedan länge har Sensus utvecklat egna studiematerial för föreningsutveckling. Det är därför naturligt
att folkbildningsmässiga metoder används även vid
interna utbildningar, till exempel för styrelser och
valberedningar.
– Regionstyrelserna gör ett viktigt arbete och jag
är imponerad av alla engagerade förtroendevalda som
vi har i Sensus. En central del i detta har ju såklart

Det här är Sensus studieförbund
och är
ett av Sveriges tio studieförbund. Vi är en idéburen
organisation som arbetar med bildning och kultur med
fokus på livs-, rättighets- och hållbarhetsfrågor. Vi
verkar i hela landet och i nära samarbete med våra
medlemsorganisationer. Vår verksamhet är tillgänglig för var och en som vill delta.
Sensus står för nytänkande i folkbildningsvärlden.
Här finns samarbete med och mellan såväl kristna
och muslimska samfund som humanitära och fackliga organisationer. Här finns en av landets största
SENSUS BEDRIVER FOLKBILDNINGSARBETE
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musikverksamheter. Här finns ett engagerat arbete
för integration och för de globala rättvisefrågorna.
Sensus identitet fastställdes av förbundsstämman
2015. Tillsammans med Sensus grund, vision och
verksamhetsidé beskriver identiteten vilka vi vill vara
och vad vi ska åstadkomma. Identiteten är ett resultat
av framtidsarbetet Destination framtiden.
Läs Sensus identitet här: sensus.se/identitet

erna landat känns det som att det finns bättre förutsättningar för regionerna, med framtidstro och
handlingskraft, möjlighet till utveckling av ekonomi,
kompetens, organisation och så vidare. Jag upplever
att arbetet präglats av stor öppenhet, såväl medarbetare som förtroendevalda har kunnat vara med och
bidra i processen. Förtroendevaldagarna i november
blev ett viktigt avstamp inför framtiden – helt klart
väldigt värdefullt för oss som är förtroendevalda!
Frida Telleborn arbetar som koordinator på Sensuskontoret i Göteborg och sitter också som personalrepresentant i sin regions styrelse:
– Jag spenderade två dagar med
Sensus alla regionstyrelser samt
förbundsstyrelse och måste säga
att jag blev mycket upprymd!
Vilket engagemang det var
och vilka viktiga frå1
gor som lyftes fram. Vi
som regionstyrelse för
Västra Sverige plockar med oss en massa
bra tankar och idéer
och jag ser fram
emot 2019 med
en nytankad och
inspirerad styrelse!

valberedningarna. De gör ett mycket gediget jobb
och arbetar väldigt noggrant med att fylla styrelserna
med kompetenta ledamöter, säger Solveig Ininbergs.
November månads förtroendevaldadagar var ett
nytt inslag i Sensus gemensamma planeringsprocess.
Det blev uppskattade dagar, inte minst tack vare att
deltagarna var förberedda i reflektionsgrupper, med
förberedande frågor inför dagarna.
Solveig Ininbergs sammanfattar:
– Tidigare har vi kanske gjort lite olika ute i landet. Nu har vi chansen att gå åt samma håll, förenkla det som behöver förenklas och renodla det som
behöver renodlas. Det har varit en häftig resa med
Destination framtiden och Vilja vidare, vi har ställt oss
frågan ”Vilka är vi?” och samtidigt haft en identitet
att bottna i. Allt detta arbete med att skapa ett Sensus
handlar i slutändan om att vi ska bli en samhällsaktör
som kan leverera likvärdigt över hela landet. Vi gör
det med samverkan, med folkbildningsmässiga metoder och genom att lära av varandra. Det ska finnas en
linje i det vi gör och till slut handlar det om att vara
med och förändra världen, i arbetet med mänskliga
rättigheter och social hållbarhet.
Gunnar Persson, regionordförande i Norrland. ger
sin syn på saken, utifrån sin roll som förtroendevald:
– Jag tror på resultaten av Destination framtiden
och Vilja vidare. Även när processen har tagit tid så
har till slut de viktiga besluten tagits. Och när idé-

Sensus regionindelning från 1 januari 2018
Sensus Norrland
• Norrbotten
• Västerbotten
• Jämtland
• Västernorrland
Sensus Svealand
• Gävleborg
• Dalarna
• Örebro
• Västmanland
• Uppsala
• Södermanland

Sensus Västra Sverige
• Värmland
• Västra Götaland
• Halland

1

2

Sensus Stockholm Gotland
• Stockholm
• Gotland

4

2
4

Sensus Östra Götaland
• Östergötland
• Jönköping
• Kronoberg
• Kalmar

5

Sensus Skåne Blekinge
• Skåne
• Blekinge

6

3

5

3

6
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Samtal fortsätter –
med biskopskandidater

Kompetensutveckling
för trossamfundsledare
ett antal år fått i uppdrag av SST – Myndigheten
för stöd till trossamfund, att arbeta med kompetensutveckling för trossamfundsledare med fokus ledarskap. Under 2017 – 2018 har vi genomfört totalt fjorton utbildningsdagar i Stockholm och Göteborg kring fem
olika delar: Människosyn, Kunskapssyn, Makt, Konflikt och konflikthantering samt Det goda, svåra och nödvändiga samtalet.
Så här beskriver Hasnain Govani, handläggare religiösa minoriteter
vid SST, samarbetet:
– Myndigheten för stöd till trossamfund har från regeringen fått
uppdrag att anordna kompetensutvecklande kurser. Sensus bidrar med
kompetens inom ledarskap och erfarenhet från folkbildningstraditionen,
något som för många av deltagarna kan vara ett nytt fenomen. De processledare från Sensus som medverkar visar prov på respekt och förståelse för deltagarnas olikheter och skiftande erfarenheter. Detta får samtliga deltagare att känna sig sedda och inkluderade.

SENSUS HAR UNDER

SOM EN DEL i processen att utse
ny biskop för Uppsala stift fick de
fem biskopskandidaterna leda varsin veckomässa i Uppsala domkyrka, i september 2018. Efter mässan
var alla välkomna in i Katedralkaféet för efterföljande samtal.
Sensus fick frågan att genomföra fem Samtal fortsätter med biskopskandidaterna i syfte att lära
känna biskopskandidaten något
mer. Det blev frågor kring ledarskap, inkludering, psalmer, nattvard och andra delar av en mässa.
Samtalen präglades av folkbildningens anda och metodik, med
tillfälle att hinna prata till punkt
och reflektera tillsammans. Samtal
fortsätter blev ett komplement till
den mer traditionella hearingen.
Samtal fortsätter leddes av Sensus
processledare.

Sensus exempel på idéburen innovation
har
idéburna organisationer ständigt
utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov.
Ofta har lösningarna kommit att
permanentas i samhällskroppen.
Begreppet innovation kopplas ofta till nya tekniska lösningar men det är lika relevant för de
nyskapande lösningar som Sensus
och andra idéburna organisationer
arbetar med. Detta ville ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska
universitet visa på. I forskningen

UNDER HISTORIENS GÅNG

Det här gjorde vi
bland annat »
14
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var Sensus en aktiv samarbetspart och fem exempel från Sensus
studerades: Destination framtiden,
Sensus yrkesliv (region Stockholm-Gotland), Brytiga böcker och
Mångfald, Islamofobi, Organisering (region Norrland) samt Delaktighet (region Östra Götaland).
2017 presenterades resultat
från forskningen i boken Idéburen
innovation (Idealistas förlag) där
exempel på nytänkande lösningar
och innovationer beskrevs.
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Learnify – nätbaserat lärande
en alltmer naturlig och integrerad del av
Sensus verksamhet. För att vara relevanta ska vi finnas där människor
finns och idag är nätet en sådan självklar plats. Genom lärande på nätet
når vi många som vi annars inte skulle nå. Vi fördjupar också lärandet
genom en längre lärprocess som ger mer tid för reflektion.
Sensus använder sig av lärplattformen Learnify. Tillsammans med
deltagare från våra medlemsorganisationer och samarbetsparter utvecklar vi studiecirklar och pedagogiska metoder för folkbildning på nätet.
Flera av våra samverkande organisationer är intresserade av de möjligheter som Learnify ger. Tjejzonen, KFUM, Vårdförbundet, Ideellt forum
och Svenska kyrkan är exempel på organisationer som under 2017 – 2018
använt och utvecklat det nätbaserade lärandet.
Learnify utgör även ett stöd i Sensus interna kompetensutveckling.
Bland annat genomfördes studiecirkeln Kompetens i rörelse – Om Sensus
medarbetarskap och kompetens med alla medarbetare inför Medarbetardagarna i Västerås i februari 2018. I Learnify ligger också vår interna
kurs om den nya dataskyddförordningen samt den ledarintroduktion
som alla cirkelledare i Sensus genomgår.
Liksom i all folkbildning är utgångspunkten i Sensus nätbaserade lärmiljöer att mötesplatsen och människors gemensamma lärande står i fokus. För
att skapa en bredare kompetens i ämnet har vi genomfört workshopdagar
och tagit fram studiecirkeln Skapa studiecirklar på nätet som handlar om
både tekniska förutsättningar, kunskaper och pedagogiska metoder.
– För mig har Learnify blivit ett viktigt och självklart verktyg för att
hantera och dela lärmaterial, planering och löpande kommunikation
mellan mig och deltagarna. Det jag gillar extra mycket är möjligheten att
variera och hålla igång lärprocessen mellan våra träffar – filmer, diskussioner i chatten med mera. Bara fantasin sätter gränser här! säger Sara
Nordenstam, ledare i Sensus.

NÄTBASERAT LÄRANDE BLIR

Nyutbildade frivilligrådgivare för
RådRum, Eslöv i maj 2017.

RådRum – samarbete ger röst åt nyanlända
personer som är nya i Sverige gratis råd och vägledning av
utbildade frivilligrådgivare. Det kan handla om hjälp med att hitta rätt myndighet, rätt blankett, förstå brev eller stöd för att söka arbete och bostad.
Tack vare olika bakgrunder och språkkunskaper bland frivilligrådgivarna
kan rådgivningen ges på flera olika språk. RådRum syftar till att hjälpa den
som är ny i Sverige att förstå och tillvarata sina rättigheter, skyldigheter och
möjligheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.
Sensus har det pedagogiska ansvaret för utvecklingen och genomförandet av utbildningen av
frivilliga och cirkelledare. I grundutbildningen ingår delar som bemötande, att komma in i det svenska
samhället, pengar och ekonomi
samt migration och asylrätt.
Delaktighet och inkluderande bemötande är nyckelord inom RådRum.
En viktig del av metoden att nå dit är att det bland frivilligrådgivarna både
finns personer som bott i landet länge och personer som är nyinflyttade
och att de tillsammans med besökaren letar efter svar på frågor.
Målet med RådRum är att öka tilliten till, och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt. Sensus med samarbetspartners
vill på detta sätt bidra till att öka individens möjligheter att ta tillvara
sina rättigheter och möjliggöra och utveckla ett inkluderande samhälle.
RådRum är en kunskapsallians mellan flera olika civilsamhällsaktörer
och offentlig verksamhet. Sensus medlemsorganisation IM – Individuell
Människohjälp är en av samarbetsparterna.
Det frivilliga engagemanget är grunden för RådRums verksamhet. All
rådgivning i RådRum sker utan ersättning och drivkraften för volontärerna är att göra en medmänsklig insats för andra. Ofta handlar det om att de
frivilliga vill verka för ett Sverige som finns till för alla och att allas rättigheter tas tillvara. Rådgivarna, som ofta har sitt ursprung i ett land utanför
Europa får på detta sätt möjlighet att lotsa andra rätt i samhället.
PÅ RÅDRUM FÅR

”Med IM:s arbete med engagemang och
ömsesidig integration och Sensus folkbildningsperspektiv skapar vi tillsammans framtidens mötesplatser”
Martin Nihlgård, tf generalsekreterare
IM – Individuell Människohjälp

256

Åren 2017 – 2018 utbildade Sensus
256 frivilligrådgivare till RådRum.
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Den nätbaserade studiecirkeln gör folkbildningen mer flexibel då man själv kan
välja när man i tid och rum ska delta.

Konsten att mötas
SVERIGES KONSTFÖRENINGAR HAR i samarbete med Sen-

sus arbetat för att öppna konstföreningarna för nya
aktörer, nya samarbeten och en ny publik. Som ett led i
arbetet tog Sensus fram Konsten att mötas – ett enkelt
pedagogiskt material till hjälp för samtal om rättigheter, normer och begreppen mångfald och integration.
I studiecirkeln Konsten att mötas utmanas den västerländska bilden av vad som är konst.
– Vi har samtalat på ett helt annat sätt om saker som
vi aldrig talat om tidigare, berättade en av de konstföreningsmedlemmar som deltagit i studiecirkeln.
Konsten att mötas var också ett konstprojekt med
utlandsfödda konstnärer som engagerade ett stort
antal konstföreningar. Projektet, som finansierades av
Postkodlotteriet, gav goda resultat – konstföreningarna utvecklades och integration underlättades.
Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018
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Kyrkomusiken är ett levande kulturarv
– Det är fantastiskt att se att vi är så många som älskar det här yrket, säger
Sofia Östling, organist i Vä i Skåne och en av dem som deltog vid det stora
kyrkomusiksymposiet 2018. Vid symposiet presenterades också Svenska kyrkans plattform för musik. Musikens identitet och funktion i kyrkan har formulerats och bildar nu en grund för utvecklingen av kyrkomusiken.
ett stort kulturarv att förvalta.
Det handlar inte bara om allt det som har med kyrkobyggnader och konstföremål att göra, utan också om
det levande musikaliska kulturarv som förs vidare från
körsångare till körsångare, från organist till organist.
– Kyrkomusiker upprätthåller en tradition, men
de står också i förgrunden för det som är nyskapande.
Det är ett mycket spännande utgångsläge, säger Marit Torkelson som är handläggare för kyrkomusik på
Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Hon är även projektledare för det stora kyrkomusiksymposium som
arrangeras vart fjärde år i samarbete med Sensus.

SVENSKA KYRKAN HAR

Jubileumsår
2018 var det 20 år sedan det första symposiet hölls.
Det blev ett jubileum med cirka 700 deltagare som
kom till Uppsala från hela landet för att ta del av musik
18
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och seminarier och för att helt enkelt få träffas och utbyta tankar. Sensus har varit medarrangör för symposiet ända sedan starten. Kyrkans musikverksamhet är
en av hörnpelarna i Sensus samarbete med den största
medlemmen Svenska kyrkan. Av alla de exempelvis
50 000 körsångare som är med i körer som stöttas av
Sensus sjunger 80 procent i Svenska kyrkan.
Lisa Carr på Sensus riksförbund planerade symposiet tillsammans med Svenska kyrkan. Hon menar
att det är en viktig mötesplats också för Sensus för att
få en möjlighet att prata folkbildning med dem som
driver verksamheten lokalt.
– Målsättningen är att alla de hundratals kyrkomusikerna ska känna att de fått lära sig något nytt,
fått nya musikupplevelser och haft möjlighet att utbyta idéer när de åker hem.

Lyhördhet viktigt
Marit Torkelson vill framhålla den stora betydelse
symposiet har för de musiker som arbetar i små församlingar på landsorten som kanske har en enda organist anställd.
– Att då få möjlighet att åka iväg på ett symposium
under tre dagar och ta del av seminarier, konserter
och möta andra musiker i samma situation är förstås
oerhört inspirerande, och viktigt!
Att skapa ett program för den stora skara erfarna musiker som samlas är en grannlaga uppgift. Det gäller att
kunna erbjuda innehåll som både speglar det traditionella uppdraget men som också fångar upp nya tendenser.
– Det här måste man vara lyhörd för. Det gäller att
vara väl förtrogen med det sammanhang som en kyrkomusiker verkar i, förklarar Marit Torkelson.
Ny plattform för musik
Temat för symposiet var Svenska kyrkans plattform
för musik. I den formulerar Svenska kyrkan vilken
identitet och funktion musiken har i kyrkan. Det
finns många utmaningar, bland annat då det gäller
återväxten av kyrkomusiker, och plattformen blir en
grund för hur man kan möta dem.
– För återväxten är det viktigt att fånga intresset
tidigt hos de barn som sjunger och musicerar i kyrkan. Då kanske de senare väljer att satsa på kyrkomusik som yrke. Och i det sammanhanget kan Sensus

spela en viktig roll, säger Lisa Carr och utvecklar:
– Det handlar om att ha en grund i ett brett kulturoch bildningsperspektiv. Där har Sensus mycket att
bidra med till kyrkans verksamhet, till barn- och ungdomskörer, orgelundervisning, konfirmandgrupper
och till all körverksamhet för vuxna. I kyrkomusiken
finns ett konstant växande och livslångt lärande.
Musikupplevelsen är central
Sofia Östling är organist i Vä Skepparlövs pastorat i
Skåne. Hon har deltagit på kyrkomusiksymposiet två
gånger och uppskattar den inspiration och de musikupplevelser hon får där.
– Församlingar på landsbygden har ofta en enda
kyrkomusiker. Att under symposiet få möjlighet att
träffa andra kolleger är därför viktigt.
Sofia Östling menar att symposiet bidrar till att
forma kyrkomusikers yrkesidentitet idag, men också
framtidens kyrkomusik. Hon lyfter fram det breda
programmet, att få nya idéer i samtal med andra och
välkomnar den nya plattformen för musik.
– Kyrkans verksamhet handlar om den andliga dimensionen men också om musikupplevelsen. Därför är
det viktigt med en enhetlig syn på både musikutveckling och rekrytering för att kyrkomusiken ska fortleva, säger Sofia Östling vars egen väg in i kyrkomusiken
började redan som 10-åring då hon svarade på kyrkans
annons i lokalbladet att de tog in orgelelever.
Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018

19

en metoden kallat Kvinnorum. Med utgångspunkt
från teaterföreställningar eller konstutställningar pratar kvinnorna om sina liv och sina förmödrar.
Satsningen finansieras med TIA-medel.

Särskilda folkbildningssatsningar för nyanlända
SENSUS HAR SEDAN 2015 haft riktade medel för olika
satsningar från Folkbildningsrådet och länsstyrelserna
för att möta behov hos utrikesfödda och asylsökande.
Regeringen har sedan 2015 gjort särskilda satsningar på asylverksamheten inom Svenska från dag
ett. Därefter introducerades Vardagssvenska och från
och med 2017 har länsstyrelserna haft möjlighet att
erbjuda medel för tidiga insatser för asylsökande,
så kallade TIA-medel. Det har varit möjligt att söka
både lokala och nationella projektmedel. 2018 intro-

ducerades Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikesfödda kvinnor samt insatser för att öka
föräldrars delaktighet i lärandet.
Kvinnorum
En intressant satsning pågår i Skellefteå, där afghanska och svenska kvinnor möts och pratar om likheter
och olikheter. Sensus region Norrland har – i samverkan med Västerbottensteatern, Nordisk berättarcentrum och Museum Anna Nordlander – arbetat fram

Demokratibyggande och kultur
I Sensus region Östra Götaland har arbetet inneburit
såväl ny verksamhet som nya kontakter. Några exempel är språkträning och samtalscirklar för nyanlända
föräldrar med skolbarn. Regionen har också utvecklat
kulturverksamhet som en del av demokratibyggandet
och som verksamhet för nyanlända. I Växjö har Sensus
bjudit in nyanlända, ung som gammal, för att i studiecirkelns form prova på fotografering, målning och att
skissa på fri hand. Varje termin har avslutats med en
konstutställning med de verk som har producerats.
Resultat
Verksamheterna utvärderas kontinuerligt och det är
tydligt att deltagarnas kunskaper stärkts inom många
områden, till exempel svenska språket, samhällskoder, samhällets olika funktioner, återvinning/miljö,
sex och samlevnad, mänskliga rättigheter, förebyggande hälsovård med mera.

Föräldrars delaktighet i lärandet
Utifrån den tilldelning Sensus fick från Folkbildningsrådet
genomfördes 182 arrangemang, 523 unika deltagare deltog i
17 615 studietimmar. Satsningen avslutas efter 2018.

Utrikes födda kvinnor
Utifrån den tilldelning vi fick från Folkbildningsrådet genomfördes 92 arrangemang. 377 unika deltagare deltog i 2 750
studietimmar.

Svenska från dag ett
Utifrån den tilldelning vi fått ifrån Folkbildningsrådet genomfördes under 2017 719 arrangemang. 4 302 unika deltagare deltog
i 26 222 studietimmar. Under 2018 genomfördes 477 arrangemang. 2 722 unika deltagare deltog i 16 850 studietimmar.

Vardagssvenska
Utifrån den tilldelning vi fått ifrån Folkbildningsrådet genomfördes under 2017 arrangemang 241 med 2 010 unika deltagare.
Under 2018 genomfördes 131 arrangemang med 1 045 unika
deltagare.

TIA – Tidiga insatser för asylsökande
Sensus har sökt och erhållit medel och genomfört denna verksamhet: 2017 genomfördes 19 arrangemang med 194 deltagare. 2018 genomfördes 86 arrangemang med 1 426 deltagare.

Barnkonsekvensanalys
– att verka för barnets bästa
i kyrkomötet 2012 ska barnkonsekvensanalys göras på Svenska kyrkans tre nivåer. Genom att göra barnkonsekvensanalyser blir det möjligt
att se vilka konsekvenser som beslut faktiskt kan få
för enskilda barn och för barn generellt. Därmed ökar
medvetenheten om hur barns rättigheter uppfylls
eller åsidosätts i organisationen, vilket ger förutsättningar till förbättringar och utveckling.
Sensus bestämde sig tidigt för att vara en resurs i det
arbetet, främst genom att bidra med ett rättighetsbaserat förhållningssätt samt att peka på normer och strukturer som styr oss. Sensus har utarbetat utbildningar för
Svenska kyrkans anställda och förtroendevalda.
Under de senaste åren har ett tjugotal utbildningar genomförts runt om i landet. Sensus och Svenska
kyrkan arbetar tillsammans i ett nationellt nätverk;
en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Tillsammans med Svenska kyrkans unga har Sensus
tagit fram ett metodmaterial som bland annat ställer
frågan: Vad är skillnaden mellan att vara med och att
vara delaktig?

EFTER ETT BESLUT
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Ett liv fritt från våld – Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm
viktigaste mötesplats för
frågor kring mänskliga rättigheter. Dagarna lockar cirka 5 000 besökare och 100 utställare varje år. Här möts
forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta
ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.
Sensus studieförbund är en av huvudarrangörerna
till MR-dagarna som 2018 hölls på Stockholmsmässan. Sensus deltog med monter, seminarier, minise-

MR-DAGARNA ÄR NORDENS

minarier och workshops.
Sensus två större seminarier handlade om: Den
strukturella rasismen mot Samer i Sverige, ett seminarium i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund och Rättighetscentrum Västerbotten samt seminariet Hatbrott – vilka är de utsattas rättigheter. Här
deltog SMFR, Judiska centralrådet, Rättighetscentrum Dalarna, Diskrimineringsbyrån Gävleborg samt
Polisens hatbrottsgrupp region Stockholm.
Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018
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Ömsesidigt förtroende
och gemensam vision
Genom ömsesidigt förtroende och en gemensam vision gav Scouterna och Sensus 1 000 scouter möjlighet att delta och utvecklas genom
programpass om hållbarhet vid Demokratijamboree i Karlstad.
– Tänk vad en bra kontakt och relation kan göra skillnad!

SENHÖSTEN 2017 FICK Linnéa
Lundblom, verksamhetsutvecklare på Sensus i Göteborg, en förfrågan: ”Hej! Sensus brukar ju göra
utbildningar, kanske ni kan hjälpa
oss?” Frågan kom från en ideellt
aktiv scout som satt med i en av
de grupper som planerade Scouternas Demokratijamboree, en
kombinerad stämma och demokratifestival, i Karlstad i november
2018. Det blev en förutsättning för
ett evenemang fyllt med folkbildning om Agenda 2030, de globala
målen och hållbarhet.
När Scouterna planerar sin
årsstämma vartannat år görs
det främst på ideell basis, det är
många krafter som deltar i olika
grupper och tar sin del av ansvaret
för att få program, logistik och demokratiska processer att fungera.
Det är en djupt inkluderande
process och 2018 var inget undantag. Jamboree är scoutspråk
för läger eller storsamling, och till
Demokratijamboree kommer inte
bara ombuden till stämman utan
också aktiva från hela landet för att
ta del av seminarier, utställningar
och andra aktiviteter som arrangeras under tre dagar.
Tanken är att yngre aktiva på
det viset slussas in i den demokratiska processen – de får se hur en
stämma går till, deltar i debatter
och dialoger och kan påverka.

Sa ja direkt
Eftersom Sensus och Scouterna
redan var inne i ett systematiskt
arbete med att utveckla samarbetet, både nationellt och regionalt,
blev Demokratijamboree ett gyllene tillfälle att manifestera detta.
Hållbarhetsmålen var redan ett
beslutat tema, men hur det skulle
22
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genomföras var fortfarande oklart.
Linnéa Lundblom träffade programgruppen och snart kom de
fram till att Agenda 2030 skulle
prägla samarbetet och Sensus deltagande.
– Det här kan Sensus lösa, lovade jag på stående fot utan att
egentligen ha förankrat det i organisationen, berättar Linnéa Lundblom och skrattar.

”Hej! Sensus brukar ju göra
utbildningar, kanske ni kan
hjälpa oss?”
Samarbete med Scouterna var
högprioriterat och Linnéa Lundblom fick med sig många på tåget.
Resurser skakades loss, föreläsare
ställde upp och ett tiotal olika seminarier och en monter om Sensus
arrangerades för de tusen deltagarna på jamboreen att besöka. Sensus
stöttade också med expertis kring
Agenda 2030 redan tidigt i planeringsprocessen för att hjälpa till
med att hållbarhetsmålen skulle bli
genomsyrande under hela planeringsarbetet samt själva helgen.
Vicci Friberg är internationell
sekreterare på Scouterna och projektledare för Scouternas arbete
med hållbarhetsmålen. Hon berättar att det är första gången de haft
med en annan organisation i planeringen, och det kräver en hel del
tillit. De parallella processerna att
förankra hållbarhetsmålen både i
Scouterna som organisation och i
Demokratijamboree bidrog till att
hela arrangemanget andades av
Agenda 2030.
– Det handlar mycket om att

1 000
Cirka 1 000 deltagare besökte
Demokratijamboree 2018 i Karlstad.
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bygga upp ett förtroende, men
vi hade god framförhållning och
en gemensam vision. Det skapade trygghet och en bra grund för
samarbetet, menar hon.

”Det här kan Sensus lösa, lovade
jag på stående fot utan att egentligen ha förankrat det”
Linnéa Lundblom, verksamhetsutvecklare på Sensus Göteborg.

Demokratijamboree engagerar unga
• Genom att slå samman stämman med
en ”demokratifestival” vill Scouterna
locka unga att delta mer aktivt i den
demokratiska processen.
• Temat om hållbarhet var efterfrågat,
och det genomsyrade hela evenemanget. Genom att förlägga årsstämman i Karlstad blev det lättare för
deltagarna att välja tåg istället för flyg
– tidsvinsten med flyg är inte så stor.

Win-win för bägge
Men det handlar också om att ha
rätt person på rätt plats. Linnea
Lundblom har ett sedan länge
upparbetat samarbete med Scouterna i region väst och därför föll
det sig rätt naturligt att det var
just till henne som förfrågan från
programgruppen kom.
Nysatsningen mellan Sensus
och Scouterna gjorde sitt till för
att bollen skulle komma ordentligt
i rullning. En så pass stor samling
med tusen aktiva scouter från hela
landet är förstås ett gyllene tillfälle också för Sensus att nå ut med
information om vad organisatio-

• Det serverades endast vegetarisk
lunch och då i kartong.
• 1 000 deltagare kunde ta del av utställningar och ett fyrtiotal seminarier om
Agenda 2030.
• I påverkanstorg och beredningsgrupper kunde alla de som inte var ombud
till årsmötet delta i diskussionerna. De
var också välkomna att följa förhandlingarna i plenum.
• Det är fjärde gången Scouterna
genomför den här formen av Demokratijamboree. Nu börjar en se resultat.
Utvärderingar visar att ombuden till
årsmötet har blivit yngre.
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nen kan erbjuda scoutkårerna.
Linnéa Lundblom är noggrann med att påpeka att det är en
winwin-situation för bägge organisationerna.
– För Sensus blev det också en
möjlighet att väcka intresse för allt
vårt studiecirkelmaterial.
Vicci Friberg håller med och
framhåller vikten av att få träffa så
många unga aktiva på samma gång
och lära sig mer om deras behov och
förväntningar. Satsningen på Agenda 2030 visade sig vara en fullträff.
– Temat var otroligt uppskattat i
den yngre målgruppen, berättar hon.
Det visar inte minst utvärderingarna.
Drop-in-seminarierna blev
snabbt fyllda, och suget efter mer
kunskap var stort. Vad var det
egentligen som gjorde att det blev
så lyckat?
– Vi arbetade fokuserat med att
få in det globala perspektivet i det
lokala arbetet, det fick det hela att
lyfta, tror Vicci Friberg och fortsätter: I vår organisation blir jag nu
bärare av budskapet om hur bra det
gick att samarbeta med Sensus, det
är klart att det blir en fortsättning

Folkbildningen blir verklig i lokala scoutkårer
DET VAR INTE SÄRSKILT svårt att hitta gemensamma
ingångar till folkbildningen när Scouterna och Sensus
inledde en nystart av samarbetet 2017.
– Vi har hittat tillbaka till varandra, säger Elisabeth
Danefjäll på Scouterna.
För ett par år sedan kände Scouterna att samarbetet
med Sensus hade stagnerat.
– Det kändes som att allt vi gjorde var att rapportera timmar, berättar Elisabeth Danefjäll, chef för
medlemsutveckling på Scouterna.
– Problemet var, resonerar hon nu efteråt, att vi
inte riktigt visste vilken hjälp vi kunde få av Sensus.
Men beröringspunkterna var fler än de kunde ana,
vilket den nystart för samarbetet som inleddes snart
skulle visa. Bägge organisationerna har folkbildningen
djupt inbäddad i sitt dna. Sensus med sitt bildningsuppdrag och scoutrörelsen med sin metod för delaktighet och påverkan även för de yngsta deltagarna.
I december 2017 träffades organisationerna i Göteborg. Det blev startskottet för både ett nytt förhållningssätt och ett förändrat arbetssätt. Kjell-Åke
Waldner, hemvistledare för styrning och kvalitet på
Sensus berättar:
– För oss blev det viktigt att säkerställa att vi bemöter Scouterna likvärdigt över hela landet. Vi förstod också att vi måste börja samtala redan på idéstadiet till olika satsningar för att kunna bidra med
ingångar till folkbildningen, säger han.
Därefter kom förändringarna i snabb takt. Kärnan i
det nya förhållningssättet blev att flytta fokus från nationell nivå till den enskilda scoutkåren ute i landet. Det

skulle märkas lokalt att det nya samarbetet gav effekt.
– God samverkan handlar i grunden om att skapa
tillitsfulla relationer, säger Kjell-Åke Waldner, och
då gäller det att ha en organisation som klarar av att
möta och genomföra verksamhet tillsammans med de
lokala kårerna.
Under 2018 ökade verksamheten i regionerna som
Sensus bedriver tillsammans med Scouterna. Personer i de bägge organisationerna började få kontakt
och nya samarbeten såg dagens ljus.
Ett par exempel är att Sensus och Scouterna delade monter på Bokmässan i Göteborg och att personal på Scouterna gick utbildningar i konflikthantering och styrelsekunskap hos Sensus. Ett annat
tydligt exempel är när det gemensamma engagemanget för Agenda 2030 manifesterades under
Scouternas kombinerade årsstämma och demokratijamboree i Karlstad 2018.
– Vi har hittat tillbaka till varandra och nu känns
det tydligt att man inte behöver knacka flera gånger på
dörren för att den ska öppnas, säger Elisabeth Danefjäll som gläder sig över det nya sättet att samarbeta.

10%

Scouterna är Sensus näst största medlemsorganisation. De
bedriver verksamhet för 70 000 barn och unga i Sverige. Sedan samarbetet med Scouterna fick en nystart har timmarna
de rapporterar ökat med cirka 10%.
Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018
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Alla har rätt
för allas lika värde
och mot diskriminering har vi under 2018 uppdaterat
Alla har rätt – en bok om diskrimineringslagen. Boken
handlar om det juridiska redskap som finns för att vi
ska kunna säkerställa och arbeta för ett samhälle fritt
från diskriminering.
Nyutgåvan innehåller de senaste uppdateringarna
i lagen och vänder sig till alla som vill skaffa sig mer
kunskap om diskriminering. Boken ger en introduktion till, och en orientering i diskrimineringslagen.
Den innehåller konkreta exempel från verkligheten
som belyser lagens innebörd. Boken vill också ge motivation och verktyg för att arbeta förebyggande. I anslutning till de flesta kapitel finns samtalsfrågor som
uppmanar till vidare reflektion.

SOM EN DEL I SENSUS ARBETE

Boken kan beställas på sensus.se/studiematerial

Lärande i rörelse
en pilot av Ledarskap i rörelse, en vandrande ledarskapsutbildning, på Kullaleden i Skåne. Sensus har tidigare genomfört liknande
utbildningar i Santiago de Compostela i Spanien men
nu var det första gången som vi testade i Sverige.
Rörelse genom exempelvis promenader hjälper
deltagaren att reflektera på ett effektivare och mer
obehindrat sätt. Både påverkan från naturen och rörelsen gör att samtalen blir annorlunda jämfört med
att sitta i ett konferensrum. Det blir ofta närmare till
öppna och närvarande samtal.
Syftet med utbildningen var att genom en kombination av rörelse, reflektion, dialog och ny kunskap i
en inspirerande miljö skapa goda förutsättningar för
utveckling av deltagarna som individer, gruppmedlemmar och ledare. Ett annat syfte var att tillsammans med andra reflektera över och testa nya idéer
på förändringar för att utveckla sitt personliga ledarskap. I gruppen fanns både de som ville utveckla
sitt självledarskap och de som redan har en formell
ledarposition.
Upplägget bestod av tre dagars vandring på vackra Kullaleden i Skåne i en mycket omväxlande natur med allt ifrån strandängar till kuperad bokskog.
Dagarna varvades med vandring, samtal i mindre
grupper, egen reflektion i tystnad samt övningar och
teoriavsnitt.

I MAJ 2018 GENOMFÖRDES
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Manifest on Tour – från musiktävling
till mötesplats för bildning och kultur
SOM AKTIV OCH ENGAGERAD i musiklivet möter man snabbt rättighetsoch branschfrågor. För ett band kan det till exempel handla om att boka
en spelning, skriva låtar och släppa musik. Sensus och de övriga organisationerna bakom Manifest on Tour vill öka deltagarnas kunskap om de
rättigheter, villkor och fallgropar som finns i dessa sammanhang.
Syftet med Manifest on Tour är att erbjuda musiker, artister, upphovspersoner och musikutgivare en möjlighet att få större branschkunskap
och att knyta relevanta kontakter inom musikbranschen. Lokala band
och artister får handfasta råd om allt från musikproduktion och karriärstrategier, till marknadsföring och upphovsrättsfrågor. Sensus är även
medarrangörer till Manifestdagen och Manifestgalan som de senaste
åren har ägt rum på Nalen i Stockholm.
Parallellt med Sensus interna processer Destination framtiden och
Vilja vidare har Manifest on Tour utvecklats från en musiktävling till en
viktig mötesplats för de som vill öka sin kunskap om musikbranschen.

Manifest on Tour
sker i samarbete med:
SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) – jobbar med rättigheter kring
utgivning av musik.
Musikerförbundet – fackförbund som
arbetar med musiker och artisters upphovs- och arbetsrättsliga villkor.
Svensk Live – arbetar för att främja livemusiken. Jobbar för musikarrangörernas
intressen.
SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) – arbetar med upphovsrätt för låtskrivare. Är en av huvudmännen för STIM.

Mänsklig hållbarhet i Almedalen
VARJE ÅR BJUDER Sensus in medlemsorganisationer och

samarbetspartners till en workshop som blir startskottet för en gemensam dag i Almedalen i Ideella trädgården. De senaste åren har temat för dagen varit Mänsklig
hållbarhet. 2018 genomsyrade temat programpunkter
som seminarier, musik från Sensus musikverksamhet,
Samtal fortsätter, Nikodemussamtal i Domkyrkan samt
Samtal under valven i samarbete med Svenska kyrkan.
Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018
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Sensus folkbildningsarbete
kring existentiell och psykisk hälsa
Det kommer allt fler larmrapporter om ökad psykisk ohälsa. Vilken roll kan
folkbildningen och Sensus spela för att vända utvecklingen? Ofta hänger psykisk ohälsa ihop med frågor om mening och mål. Frågor som vi brukar benämna ”livsfrågor” och som varit centrala i Sensus verksamhet sedan länge. Tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsparter utvecklar Sensus
verksamhet som på olika sätt stödjer personer som lever med psykisk ohälsa.
flera år samarbetat med riksföreningen Hjärnkoll i arbetet med att öka kunskapen
om psykisk ohälsa och skapa goda och trygga samtal om livsfrågor för personer som lever med psykisk ohälsa. De senaste två åren har vi utbildat unga
Hjärnkollambassadörer och Hjärnkollambassadörer
med erfarenhet av migration. Vi har även fortbildat
äldre ambassadörer till seniorambassadörer som särskilt kan lyfta äldreperspektivet.
Tillsammans med Hjärnkoll har vi tagit fram ett
samtalsmaterial som vänder sig till personer som
levt ett långt liv med psykisk ohälsa – Så blev mitt liv.
Dessa personer har erfarenheter av ett samhälle med
större kunskapsbrister och fler fördomar än dagens.
Äldre som levt ett liv med psykisk ohälsa delar tunga
erfarenheter, men saknar forum för samtal. Det vill vi
att samtalsgrupper kring materialet ska råda bot på.
NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, är
en paraplyorganisation som rymmer flera av Sensus medlemsorganisationer. Tillsammans har vi tagit fram studiematerialet Din egenmakt. Materialet
handlar om att ta makten över sitt liv och vänder sig
till den som tillsammans med andra vill fundera över
frågor som: Vad vill jag, egentligen? Vilka värden är
viktiga för mig? Hur ska jag gå vidare med mitt liv?
Diakonins månad som drivs av SKR, Sveriges
Kristna Råd, har under de senaste åren haft teman
som rört psykisk ohälsa. Sensus har tagit fram handledningar till stöd för hur man i församlingen kan
arbeta med dessa frågor. Det handlar exempelvis om
samtal i besökstjänstgruppen eller om hur vi kan pra-

SENSUS HAR UNDER
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ta med konfirmander om psykisk ohälsa.
Hos många av Sensus medarbetare finns ett behov
av att utveckla folkbildningsarbetet kring existentiell
och psykisk hälsa. Därför bildades ett Sensus X-team.
Teamet har träffats både på nätet och fysiskt för att
lära av varandra och inspirera varandra. Vi har kartlagt vad vi gör och kan – och vad vi behöver arbeta
vidare med. Vi har också mött företrädare för våra
medlemsorganisationer för att lyssna in deras behov
och engagemang.
I teamet har vi även fångat upp det utvecklingsarbete som sker regionalt i Sensus. Ett par sådana
exempel är projekten Läsa för livet och Drakprojektet
som har fått ekonomiskt stöd av Kulturrådet respektive Allmänna arvsfonden. Läsa för livet använder sig
av biblioterapeutiska metoder för samtal om livsfrågor med utgångspunkt i olika texter. Tillsammans
med flera av Sensus medlemsorganisationer och samarbetsparter som SPES, Bröstcancerförbundet, SSR
(Svenska Samers Riksförbund), Makalösa föräldrar
och andra samarbetsparter har ett par verksamhetsutvecklare på Sensus Norrköpingskontor tagit fram
en ledarutbildning och utvecklat pedagogiska material som anpassar biblioterapi till studiecirkeln.
Drakprojektet drivs av Sensus med utgångspunkt
i Gävleborgs län. Drakprojektet har utvecklat en upplevelsebaserad digital mötesplats och studiecirkel för
unga vuxna som strävar efter ökat psykiskt välmående. Hela projektet har präglas av stor delaktighet
av unga människor för att säkra att språk och format
passar målgruppen.
Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018
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Regnbågsnyckeln öppnar
dörren till ett gott bemötande
kyrkomötet att uppmuntra församlingar och pastorat i Svenska kyrkan att hbtq-certifieras. Men någon certifiering som
utgick från ett kyrkligt perspektiv fanns inte, och kyrkan kunde inte
gärna certifiera sig själv.
Lösningen kom 2016 då EKHO, ekumeniska grupperna för kristna
hbtq-personer, Sensus och Svenska kyrkan beslöt att ta fram en egen
märkning. Resultatet blev en processmodell som heter Regnbågsnyckeln. Som grund för arbetet används boken Så att jag kan komma in – kristen tro och hbtq. Det är egentligen inte en certifiering, men ett fullgott
alternativ som riktar in sig specifikt på kyrklig verksamhet.
Sedan 2018 erbjuds Regnbågsnyckeln till alla församlingar. Hela processen tar minst sex månader och innebär att alla anställda och förtroendevalda lär sig mer om normer och bemötanden och deltar i en studiecirkel. Därefter ska en mångfaldsvision tas fram.
Själva märkningen består av dekaler, skyltar och roll-ups som kan sättas
upp i kyrkans lokaler för att alla besökare tydligt ska se att här kan alla känna
sig inkluderade och trygga oavsett
sexuell läggning och könsidentitet.
Ulrika Jonsson på Sensus
riksförbund som driver arbetet
med Regnbågsnyckeln, vill dock
påpeka att ingenting är färdigt
bara för att församlingen geAllan Gustafsson, kyrkogårdsvaktmästare
nomgått processmodellen. Det
i Sävar-Holmöns församling som genomhandlar om att kontinuerligt arbeta med sina egna värderingar.
gått processmodellen Regnbågsnyckeln
Efter det dryga år som arbetet pågått har tre församlingar gått igenom hela processen och fått ta emot märkningen. Ett tjugotal församlingar arbetar med materialet för att inom kort också bli klara.
– Vi hoppas förstås att alla församlingar ska genomgå Regnbågsnyckeln, säger Ulrika Jonsson
REDAN 2013 BESLÖT

Sensus X utvecklar koncept för oberoende musikutgivare
har en idé om hur man kan
utveckla Sensus verksamhet kan ansöka om att få bilda
ett Sensus X-team. Kriterierna är att det ska vara en
gemensam insats som har tydlig potential att förbättra kvalitet och resultat i Sensus som helhet, att det ska
vara tydligt vilka insatsen är till för samt att insatsen
ska vara ett sätt att leva Sensus identitet i praktiken.
En av Sensus X-insatserna 2018 handlade om musikbranschen och SOM – Svenska Oberoende Musikproducenter. Syftet var att genom ett tydligare samarbete med SOM skapa mervärden för den målgrupp
som är gemensam för Sensus och SOM, det vill säga
grupper som ger ut sin egen musik. Tanken var att öka
antalet medlemmar i SOM och samtidigt ge fler deltaDEN MEDARBETARE SOM

gare och mer verksamhet till Sensus.
Insatsen mynnade ut i ett gemensamt utbildningskoncept som kallas The Indie Business Toolbox Basics.
Konceptet är byggt kring en föreläsning där en av
SOM:s mer rutinerade medlemmar berättar om sin
resa och väver in viktiga fakta kring till exempel upphovsrätt och annat som är bra att kunna när man ska
släppa musik. Under hösten 2018 genomfördes två
pilotutbildningar i Sundsvall och i Östersund.
Framöver kommer det att ske ett arbete med att
lansera The Indie Business Toolbox Basics i fler städer
runt om i landet. SOM har även uttryckt intresse för
att få hjälp av Sensus med processledning kring ett
omfattande värdegrundsarbete.

Grupp och ledarutveckling
stärka och utveckla Sensus grupp- och ledarutveckling har en ny gemensam
grundutbildning för cirkelledare tagits fram tillsammans med ett handledarmaterial. Materialet fokuserar
på gruppers utveckling. När gruppen möts vill vi att
det skapas ett sammanhang där det känns meningsfullt
att vara, där olikheter tas tillvara och där alla känner
sig delaktiga och respekterade.
För en bra grupputveckling finns det tre ledstjärnor som vi särskilt vill lyfta fram: Var och en ska komma till tals, var och en ska bli sedd samt var och en
ska bemötas med värdighet. Alla i gruppen har ansvar
att bidra till detta. Pilotutbildningar för att testa det
nya materialet och utbilda utbildare har genomförts.
Utbildarna har sedan i sin tur genomfört några ledarutbildningar med hjälp av det nya materialet.

FÖR ATT YTTERLIGARE
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”Alla måste få vara som de är utan att
känna fördömande blickar. Det känns helt
självklart idag. Men vi får inte stanna upp
utan måste ständigt arbeta med detta.”

Nu tänker jag annorlunda
Allan Gustafsson har arbetat i 29 år som kyrkogårdsvaktmästare i Sävar-Holmöns församling i Västerbotten. Under 2018 har de cirka 20 anställda i församlingen arbetat med Regnbågsnyckeln. Han berättar att
församlingen tidigare, inför beslutet om samkönade äktenskap, diskuterade de här frågorna men då gick åsikterna mer isär.
– Sedan dess har det hunnit mogna. Och yngre personer tycker att
detta är helt självklart. De frågar varför vi ens behöver en märkning.
Det är svårare att vara utanför normen i en liten ort och Allan Gustafsson
tycker att den stora behållningen har varit att utmana sin egna normer.
– Jag har börjat att tänka annorlunda. Det är så lätt att fastna i de traditionella normerna och man är kanske inte alltid själv medveten om att
man är fördömande i något avseende.
Allan Gustafsson menar att mycket har hänt på tio år. När samkönade
äktenskap diskuterades kände han en större rädsla för hur de i församlingen som tyckte annorlunda skulle reagera. Idag gör han inte det.

Fakta om Regnbågsnyckeln
Församlingarna anmäler själva, efter beslut i kyrkorådet, intresse för märkningen.
De får två processledare som hjälper
dem att lägga upp arbetet.
Medarbetare och förtroendevalda utbildas i normer, bemötande, inkludering
och hbtq.
Studiecirklar genomförs utifrån samtalsmaterialet Så att jag kan komma in - om
kristen tro och hbtq.
En mångfaldsvision arbetas fram utifrån
resultatet av processen. Eventuellt kompletteras utbildningen i församlingen.
Då mångfaldsvisionen blivit godkänd
tilldelas församlingen hbtq-märkningen
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Nära samarbete
En grupp med ombudsmän från Vårdförbundet och utbildare från Sensus, planerade utbildningarna som skulle genomföras på 21 platser i Sverige. Två och två, en
från vardera organisation, tog ansvar för fem utbildningstillfällen vardera.
– Vi hade lagt ner mycket tid på planering så det gick bra även om det inte alltid var samma person man samarbetade med, berättar Ulrika
Erksell som var en av Sensus
utbildare.
Michelle Dobos Sandell som
också var med och ledde utbildningarna, blev särskilt imponerad
över det engagemang styrelseledamöterna visade, och hur
måna de var om att ta hand om varandra.
– Det kan många gånger vara tufft att sitta i en styrelse. Nu fick de en möjlighet
att få ny energi och känna större delaktighet. Det var också viktigt att ordföranden
kunde delta på samma villkor som de övriga, säger hon.

”Det var ett unikt samarbete som
visade hur bra det går om vi har
tillit till varandra och utnyttjar
varandras kompetenser.”

Styrelser stärks i att leda
Under ett halvårs tid reste en grupp utbildare från Vårdförbundet och Sensus runt till 21 avdelningsstyrelser för
att stötta dem i ledarskap.
fackförbund inom TCO-familjen och en av de största är Vårdförbundet med sina 114 000 medlemmar som organiseras i 21 avdelningar runt om i landet.
Avdelningsstyrelsen driver den lokala verksamheten med att påverka medlemmarnas villkor och arbetssituation, skapa mötesplatser och ge stöd. Styrelseledamöterna har inte bara fått ett stort förtroende, de har också ett väldigt stort ansvar. Och
ansvaret för varje ordförande att utveckla styrelsearbetet kan bli betungande.
– Det fanns ett behov av en nationell utvecklingsplan för styrelserna, berättar
Michelle Dobos Sandell, förbundsombudsman i Vårdförbundet.
När avdelningsstyrelserna kontaktade Vårdförbundet för att höra vilka möjligheter det fanns att ge en introduktion till alla nya styrelseledamöter beslöt förbundsstyrelsen att ta fram en utbildning i samverkan med Sensus som riktade sig till hela
styrelsen – inte bara de nya ledamöterna. Det resulterade i att mer än 100 förtroendevalda utbildades under vintern 2017 – 2018.
Vårdförbundet tog ansvar för de delar som handlade om förbundets idéer och
viljeinriktning medan Sensus kompletterade med processledning, styrelsearbete
och gruppdynamik. Michelle Dobos Sandell menar att ett stort värde i samarbetet var den stora pedagogiska kunskap Sensus bidrog med.
– Allt det som handlade om process- och grupputveckling blev så mycket
bättre då Sensus höll i det.
SENSUS SAMARBETAR MED

Sensus samarbete med
fackliga organisationer
Sensus bygger långsiktiga
och kvalitativa relationer med
fackförbund inom TCO och
utvecklar i dialog det som de
har behov av. De tre största
fackförbund som Sensus samarbetar med är Lärarförbundet,
Vision och Vårdförbundet.
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Ulrika Erksell,
en av Sensus utbildare.

Stor potential
Ulrika Erksell håller med. Hon ledde fem utbildningar från Luleå i norr till Visby
i söder. Ett kvitto på att deltagarna uppskattat innehållet och att ha fått ägna tid
åt varandra utanför det ordinarie styrelsearbetet fick hon vid Vårdförbundets kongress.
– Flera ombud kom fram och berättade hur mycket utbildningen betytt för
dem, när jag besökte kongressen. Det kändes också bra att vi skapat en större kännedom om Sensus bland deltagarna.
Ulrika Erksell ser en stor potential i utbildningarna. Nu när Sensus och Vårdförbundet har ett nationellt avtal om samverkan finns goda möjligheter att utveckla
samarbetet ytterligare. Och Sensus kan kanske i framtiden erbjuda upplägget även
till andra fackförbund.
– Den lärdom jag tar med mig är hur bra vi kompletterade varandra. Det finns
en genuin känsla av att vi har gjort något bra tillsammans!

MOD 6.0 – Nysatsning på inkludering
MOD, MÅNGFALD OCH DIALOG , är
ett pedagogiskt material för den
som jobbar med rättighetsfrågor.
Syftet med MOD är att bidra till
att skapa ett jämlikt, socialt hållbart och inkluderande samhälle med utgångspunkt i mänskliga
rättigheter. Att arbeta tillsammans
med andra kring dessa frågor och
att våga utmana sina fördomar
känns minst lika angeläget nu som
när MOD startade för 30 år sedan.
Materialet har nu uppdaterats

med en ny ledarhandledning som
tar ännu tydligare avstamp i de
mänskliga rättigheterna; MOD 6.0.
Ledarutbildningar i det nya materialet har genomförts för såväl nya
som gamla MOD-ledare. Även flera
MOD-kurser i samarbete med våra
medlemsorganisationer och samarbetsparter har arrangerats.
Ett utvecklingsarbete med
en fördjupningsdel i MOD kring
våldsprevention har påbörjats.
Sambandet mellan våld och ojäm-

likhet är starkt och genom att ge
träning i ett normkreativt förhållningssätt vill MOD bidra till att
förändra de förtryckande strukturer som genererar våld till exempel destruktiva könsnormer, rasism, och homofobi.
Även formerna för MOD-kursen har utvecklats. Kursen kan nu
genomföras både som studiecirkel
och som endags- eller tvådagarskurs. Vissa delar kan också genomföras på nätet.
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Medlemsorganisationer

Förbundsstyrelse

Sensus studieförbunds nationella medlemsorganisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amningshjälpen
Bröstcancerförbundet
Credo
EFS
EKHO – Ekumeniska grupperna för kristna
hbtq-personer
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Individuell Människohjälp
KFUM Sverige
Kvinnor för mission
Kvinnor i Svenska kyrkan
Kyrkans Akademikerförbund
Kyrkomusikernas Riksförbund
Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige
RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
Sveriges Konstföreningar
Svenska Lottakåren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention
och Efterlevandes Stöd
Scouterna
S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
Shedo
Sigtunastiftelsen
Spädbarnsfonden
Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Svenska kyrkans lekmannaförbund
Svenska Kyrkans Unga
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Sveriges Kyrkosångsförbund
Sveriges Syriska Riksförbund
Trossamfundet Svenska kyrkan
Y´s Men International Region Sverige

SOLVEIG ININBERGS

HANNAH KROKSSON

Förbundsordförande

Vice förbundsordförande

CLARA SKOGSBERG

PÄR-DAVID CARLSSON

Arbetstagarrepresentant

BRITT-INGER SVENSSON

ANN-MARIE ERICSON

FREDRIK MANDELIN

LENA RYDHÄLL

YASRI KHAN

Arbetstagarrepresentant

ANDERS JOHANSSON

LENA GEHLERT

ERIK SJÖSTRAND

HANNU KANNUSSAARI

34

Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018

Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018

35

Kvalitetsredovisning
NO

OKT
SEP

G
AU

Planera – vi formulerar mål vi vill uppnå.
Gör – vi genomför aktiviteter för att uppnå målen.
Studera – vi utvärderar genom att mäta och analysera utfallet.
Agera – vi lär av resultaten och reviderar mål och
initiativ.
Risk- och väsentlighetsanalys
Vi gör riskbedömningar i relation till mål och beslut
för att vi både ska minimera risker och bedöma hur
stora risker vi är beredda att acceptera när vi strävar
efter att skapa värde. Vår metod för att göra riskbedömningar är framtagen i samverkan med de andra
studieförbunden.
Internkontroll och uppföljning
Vi genomför internkontroll för att se att vi agerar utifrån vår identitet, att verksamheten är ändamålsenlig
och effektiv, att rapporteringen är tillförlitlig och att
vi följer lagar och förordningar. Vi har två metoder:
självvärdering av vårt systematiska kvalitetsarbete
samt internkontroll.

JUL
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Gör

Analys och uppföljning

Vårkonferens

JUN
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Studera

AJ

Målbild
• Vi ska använda vår kompetens till nytta
för våra medlemsorganisationer och 		
samarbetsparter.
• Vi ska vara branschledare när det gäller
	kvalitetsarbete.

FÖRBUNDSSTYRELSE

M

Ständiga förbättringar
Sensus kvalitetsutveckling är ett förhållningssätt som
genomsyras av att arbeta med ständiga förbättringar och att lära i vardagen. Målbilden är att alla inom
Sensus använder förhållningssätt och arbetssätt i
linje med ständiga förbättringar, att vi använder vår
kompetens till nytta för våra medlemsorganisationer
och samarbetsparter samt att vi är branschledare när
det gäller kvalitetsarbete. Vår generella metod för att
stötta arbetet med ständiga förbättringar baseras på
förbättringshjulets (PGSA-hjulet) fyra steg:

Planera

F

V

APR

Ledning och styrning
Sensus har en identitet, vision, idé och grund. Riksförbundet och regionerna arbetar årligen fram handlingsplaner utifrån Sensus identitet. Resultaten följs
upp på gemensamma konferenser och i respektive
del. Det viktigaste stödet för detta arbete är vår gemensamma planerings- och uppföljningsprocess baserad på aktiviteter i årscykeln.

Agera

Höstkonferens

Verksamhetsberättelse
och bokslut

JAN

DEC

MAR

ständigt pågående
förbättringsarbete. Risk- och väsentlighetsanalyser är
proaktiva och görs i förebyggande syfte för att medvetandegöra vilka risker vi är beredda att ta samt hur
vi kan minimera att icke önskade händelser inträffar.
Internkontroll och uppföljningar är reaktiva och görs
i efterhand för att se om vi nått våra mål och för att
lära av det vi gjort.

KVALITETSUTVECKLINGEN ÄR ETT

Planering

EB

Sensus kvalitetsledningssystem baseras på att leda och styra utifrån
Sensus identitet, att arbeta med ständiga förbättringar, att göra riskoch väsentlighetsanalyser samt att genomföra internkontroll och
uppföljning.

Självvärdering är Sensus metod för att synliggöra
den egna bedömningen av det systematiska kvalitetsarbetet.
Riksförbundet genomför internrevision av den
statsbidragsberättigade verksamheten utifrån direktiv från Folkbildningsrådet. Respektive region ansvarar för egenkontroll av motsvarande verksamhet. Vi
arbetar gemensamt i vår etikgrupp för att utveckla
egenkontrollen.
Resultat och effekter av
vårt systematiska kvalitetsarbete
Vi har fördjupat vårt värderingsdrivna arbete genom att skapa interna samtalscirklar i grupper som
vanligtvis inte möts i det dagliga arbetet. Samtalen
har handlat om Sensus identitet, vårt aktiva medarbetarskap, kompetens, lärande samt om samverkansavtalet.
Vi har vidareutvecklat interna mötesformer och
kompetensutveckling genom att i egen regi producera webinarer, ofta med rörlig bild, och erbjuda dessa
till alla medarbetare, till exempel inom GDPR, fildelning samt om registrering och rapportering av verksamhet.
Vi har utvecklat nya förhållningssätt och arbetssätt för den gemensamma verksamhetsutvecklingen
benämnt Sensus X. Det gäller gemensamma insatser
som har en tydlig potential att förbättra kvalitet och
resultat i Sensus som helhet.

Internkontrollen och egenkontrollen visar på få
rapporterade felaktigheter. Vi har provat nya former
för att ytterligare öka delaktigheten och skapa större
gemensamt lärande.
Strategi och arbetssätt tillsammans med
medlemsorganisationer, samverkande
organisationer, föreningar och fria grupper
Vi har inarbetade rutiner när nya organisationer ansöker om medlemskap. Rutinerna säkerställer att organisationen dels uppfyller ställda krav och dels att
både Sensus och den ansökande organisationen har
samsyn kring medlemskapets möjligheter och ansvar.
I det fortlöpande arbetet är vår strävan att teckna
överenskommelser med varje samverkande part där
båda är överens om hur samverkan ska gå till och hur
samverkan regelbundet följs upp och utvecklas.
Fortlöpande skapar vi mötesplatser för att dela
kunskap och erfarenheter med våra samverkande
parter och för att stärka den gemensamma värdegrunden.
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Statistik
Verksamhet, medlemsorganisationer och samverkansparter
Studiecirklar
2018

2017

Annan folkbildningsverksamhet
2018

2017

Antal studietimmar
Kulturprogram
2018

2017

Studietimmar

2018

2017

2018

2017

Medlemsorganisationer

395 228

420 732

23 546

23 642

Samverkansparter

470 753

410 413

10 488

8 975

707 651

638 097

1 488

1 261

1 573 632

1 469 242

35 522

33 878

Norrland

212 362

181 941

30 104

27 279

50 337

48 132

Egen verksamhet

Skåne-Blekinge

103 344

105 593

38 703

42 422

53 541

52 704

Summa

Stockholm-Gotland

238 928

207 722

109 982

90 688

65 583

55 845

Svealand

254 308

225 274

56 099

45 419

42 345

48 771

Västra Sverige

280 644

273 719

64 083

64 640

65 745

59 445

Östra Götaland

153 218

164 577

31 942

40 273

38 385

38 385

1 242 804

1 158 826

330 913

310 721

315 936

303 282

Norrland

2 511

2 357

1 277

1 032

5 593

5 348

Skåne-Blekinge

1 964

2 326

1 290

1 224

5 949

5 856

Stockholm-Gotland

2 475

2 545

1 908

1 675

7 287

6 205

Svealand

3 523

3 505

1 364

1 190

4 705

5 419

Västra Sverige

4 846

4 785

1 848

1 774

7 305

6 605

Östra Götaland

2 302

2 770

1 213

1 381

4 265

4 265

17 621

18 288

8 900

8 276

35 104

33 936

Norrland

15 926

15 691

22 743

20 603

334 701

330 065

Skåne-Blekinge

14 978

18 650

20 924

19 000

356 381

346 696

Stockholm-Gotland

15 738

17 892

23 180

22 465

492 440

422 917

Svealand

19 647

20 515

22 976

21 728

335 173

447 503

Västra Sverige

33 787

33 330

29 075

28 678

491 425

440 559

Summa

Antal kulturprogram

Studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet

25 %

29 %

Antal arrangemang

Summa
Antal deltagare

Östra Götaland
Summa

16 985

19 118

22 998

24 408

324 167

342 014

117 061

125 196

141 896

136 882

2 334 287

2 329 754

Ny regionindelning fr o m 2018. Värden för 2017 är omräknade till ny regionindelning.

45 %

43 %
30 %

Fördelning av studietimmar 2018
Medlemsorganisationer 25 %
Samverkan 30%
Egen verksamhet 45%

Medlemsorganisationer 29 %
Samverkan 28%
Egen verksamhet 43%

4%

26 %

30 %

66 %

Medlemsorganisationer 66%
Samverkan 30%
Egen verksamhet 4%
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Fördelning av studietimmar 2017

4%

Fördelning av kulturprogram 2018

38

28 %

70%

Fördelning av kulturprogram 2017
Medlemsorganisationer 70%
Samverkan 26%
Egen verksamhet 4%
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Medlemsorganisationer och samverkansparter
Antal studietimmar
Medlemsorganisationer

2018

ABC – Aktiva insatser för människa och miljö
Amningshjälpen
Bröstcancerförbundet
Credo
EFS
Frisk & fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
Individuell Människohjälp
KFUM Sverige
Kvinnor för mission

2017

2018

0

2017

Amnnesty
Feministiskt initiativ

542

737

4

4

1 175

1 383

48

108

0

0

28

26

15 447

22 446

1 142

1 218

156

259

24

31

0

20

0

4

370

253

16

20

8 320

9 809

244

178

32

1

6

231

279

18

23

8 517

8 419

6

15

0

62

0

13

91 061

86 086

97

118

28

56

2

2

Sigtunastiftelsen

124

84

1

0

SPES – Riksförbundet för
SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

535

277

11

10

Spädbarnsfonden

48

28

0

0

S:t Georges Scoutgillen i Sverige

28

24

0

0

Svenska kyrkans lekmannaförbund

72

159

182

181

Svenska Kyrkans Unga

47

143

6

12

252

170

22

23

Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige
RFHL – Riksförbundet för
Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och likabehandling
Scouterna
Shedo

Svenska Lottakåren
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

414

522

51

42

1 691

1 102

115

113

Sveriges Kyrkosångsförbund

27 228

30 014

22

18

Sveriges Syriska Riksförbund

2 575

4 938

15

0

236 245

253 237

21 488

21 441

Sveriges Konstföreningar

Trossamfundet Svenska kyrkan
Y´s Men International Region Sverige
Summa
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Samverkansparter

6

45

Kvinnor i Svenska kyrkan

Antal studietimmar

Antal kulturprogram

77

193

3

30

395 228

420 732

23 546

23 642

Lärarförbundet
Röda korsets ungdomförbund
Sveriges Makalösa Föräldrar
TCO
Vision
Övriga samverkansparter *
Lokal/regional medlemsorganisation
Summa

Antal kulturprogram

2018

2017

2018

2017

22

134

0

3

0

94

0

25

307

564

28

20

3

34

0

0

36

48

0

0

0

0

15

11

111

104

57

47

459 569

398 640

9 725

8 566

10 705

10 795

256

303

470 753

410 413

10 081

8 975

707 651

638 097

1 488

1 261

1 573 632

1 469 242

35 115

33 878

Egen verksamhet
Summa
Totalt

* Övriga samverkansparter är föreningar som vi samarbetar lokalt med. Det är till exempel
muslimska församlingar, olika invandrarföreningar, kulturföreningar och profana körer.
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Förvaltningsberättelse 2017
bedriver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Sensus är godkänt av Folkbildningsrådet som statsbidragsberättigat studieförbund. Sensus har 32 medlemsorganisationer och 15
samarbetsparter på nationell nivå.
Denna årsredovisning avser riksförbundet och
helägda bolag i koncernen. Sensus regioner är egna
juridiska personer och upprättar därmed egna årsredovisningar.

SENSUS STUDIEFÖRBUND

Sensus identitet
Grund
Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och
verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag.
Sensus som organisation bygger på en helhetssyn
som utgår från en kristen värdegrund.
Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan.
Sensus är partipolitiskt obundet.
Vad Sensus är och vill åstadkomma framgår av
Sensus identitet. Där finns bland annat Sensus vision.
Vision
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.

År 2017 »
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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 medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer
är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället
och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer
är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.
All verksamhet i ovanstående verksamhetsformer
sker i våra regioner och redovisas också i regionernas
förvaltnings- och verksamhetsberättelser.
Ett sätt att beskriva hur vi uppfyller ändamålet är
antalet verksamhetstimmar. Det totala antalet verksamhetstimmar ökade till 1 774 953 timmar för 2017
vilket är en ökning med 3 % från föregående år. Antal
kulturprogram som genomfördes var 33 936 stycken
vilket är en minskning med 1 %.
I den verksamhet för personer som är nya i Sverige nådde Sensus 6 025 unika deltagare i de två arrangemangsformer Svenska från dag ett och Vardagssvenska.
I verksamhetsberättelsen beskrivs hur Sensus
riksförbund arbetar med de uppgifter som beslutats
som huvudsaklig inriktning av förbundsstämman.
Sensus är med och utvecklar civilsamhället
I Sensus gör vi bedömningen att det är viktigt att påverka förutsättningarna för civilsamhället som ju är
våra medlemsorganisationers arena liksom vår egen.
Därför är vi engagerade i ett antal organisationer, föreningar, nätverk och arbetsgrupper. Till exempel:
•
•
•
•

Studieförbunden i samverkan
Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos
Ideell arena
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
• Ideell kulturallians
Sensus är också huvudman för stiftelsen Fonden för
mänskliga rättigheter och stiftelsen Arbetets museum. Vi är också en av tre medlemmar i föreningen
som driver Sigtuna folkhögskola.

Finansiella principer
Uppfyllande av ändamålskravet
I stadgarna och i Sensus identitet finns verksamhetsidén:
Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Sensus studieförbund har från Folkbildningsrådet erhållit statsbidrag ur folkbildningsanslaget för
verksamhetsåret med 163 212 tkr (föregående år
159 382 tkr). Administrativ överföring till Studieförbunden i samverkans verksamhet uppgick för Sensus
del till 1 537 tkr (föregående år 1 427 tkr). Av folkbildSensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018
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Flerårjämförelser och finansiella nyckeltal

Förändring av eget kapital (tkr)

Reservfond

Gemensam
fond för stöd
och utveckling

Balanserat
kapital

Årets resultat

Totalt eget
kapital

Ingående balans

2

Ändamålsbestämt

22 861

28 948

1 617

-1 617

Disposition av 2016 års resultat

2 659

Årets resultat
Utgående balans

2

24 478

29 990

2 659

54 470

2016

2015

2014

2013

1 158 826

1 095 416

1 100 073

1 052 877

1 044 588

310 721

319 466

318 194

332 688

313 915

33 936

34 400

33 883

34 491

34 041

19 955

21 577

16 677

23 632

24 736

182

247

192

563

660

35%

39%

40%

41%

40%

40 729

53 617

51 531

50 124

49 173

Statsbidragsberättigad
Studiecirklar timmar

Koncernen

2017

Annan folkbildningsverksamhet timmar
Kulturprogram antal
Ej statsbidragsberättigad

-2 659
-11 926

-11 926

-11 926

42 544

Utbildningar, kurser timmar
Kulturprogram antal
Nyckeltal
Soliditet riksförbundet

Riksförbundet
Ingående balans

22 861

28 670

Ändamålsbestämt

1 617

-1 617

Disposition av 2016 års resultat

2 086

Årets resultat
Utgående balans

ningsanslaget avsätts 1 % för gemensam kapitaluppbyggnad, därefter fördelas 80 % till regionerna och
20 % till riksförbundets verksamhet. Vi har vissa
samfinansierade projekt och samarbeten med medlemsorganisationer och andra samverkansparter.

Resultat och ställning
Årets resultat är ett underskott som uppgår till
-12 888 tkr. Verksamhetsresultatet visar ett underskott med -13 055 tkr (föregående år 4 339 tkr). Det
egna kapitalet minskade till 40 729 tkr. Intäkterna
inklusive förmedlade statsbidrag var 230 569 tkr (föregående år 236 552 tkr). Resultatet är påverkat av
omfördelningen av eget kapital till regionerna från
riksförbundet med 17 327 tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Destination framtiden blev Vilja vidare
På förbundsstämman i juni sattes punkt för Destination framtiden och vi gick över till implementering av
beslut under begreppet Vilja vidare.
Den nya regionindelningen som gäller från 1 januari 2018 förbereddes på olika sätt. Dels konstitutionellt med regionala stämmor dels avseende förändringar i IT-system och HR-frågor. En ny modell för
tillsättning av regionchefer och en förbindelse av
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24 478

29 139

2 086

53 617

-2 086
-12 888

-12 888

-12 888

40 729

regionstyrelserna att följa gemensamma beslut infördes. Vidare förbereddes för en ny intern fördelningsmodell av statsbidraget och kapitalöverföring från
riksförbundet till regionerna. I samband med detta infördes krav på regionerna att hålla en viss nivå
på eget kapital och en åtgärdstrappa som beskriver
gången när kapitalet hamnar på olika nivåer. En ny
form för verksamhetsutveckling, Sensus X, sjösattes i
slutet av året.
Ny i Sverige
Folkbildningsrådet avsatte för året 175 miljoner kronor till studieförbunden för verksamhet med asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd men
som fortfarande bor kvar på anläggningsboenden.
Insatser gjordes för att stärka kunskaperna i svenska språket och om det svenska samhället samt för att
främja deltagandet i samhällslivet. Arrangemangsformerna var Svenska från dag ett och Vardagssvenska.
Sensus har under år 2017 nått 4013 unika deltagare i
Svenska från dag ett och 2012 unika deltagare i Vardagssvenska. Sensus tilldelades 8 298 000 kronor av
det särskilda statsbidraget.

Eget kapital utgående balans

områden för att minska den digitala klyftan bland annat genom att integrera digitala verktyg i den traditionella verksamheten.
I arbetet med digital utveckling kopplat till lärande tecknade Sensus i april 2016 avtal med Learnify
om användandet av deras digitala lärplattform. Under 2017 har användningen breddats och verktyget
används nu av flera medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Ökad användning av videokonferens
Sensus har under 2017 ytterligare ökat användandet
av videokonferenser. För 2017 blev det totalt 7 922
timmar vilket är en fortsatt rejäl ökning. Genom videomöten minskar vi resor och ökar kvalitén på möten jämfört med tidigare telefonmöten.
Minskad administration
Med syfte att göra det enklare för ledare i folkbildningsverksamhet finns sedan några år möjligheten att
använda digital närvarorapportering. 43 % av all närvaro rapporteras nu digitalt vilket är en ökning med
ungefär 10 % under 2017.

Väsentliga händelser under 2018
Implementeringen av åtgärderna i Vilja vidare fortsätter under året. Det handlar bland annat om införande av
gemensamma stödfunktioner. Men också att verkställa de åtgärder som förbereddes under 2017. Åtgärderna
återfinns inom områdena kompetensutveckling, organisering och finansiering. En stadgeöversyn påbörjas
under året och alla förtroendevalda ska samlas i november. Planeringsprocessen ses över och vi utvecklar vår
samverkan med våra medlemsorganisationer.
Koncernen
Årsredovisningen innehåller koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning. Koncernen omfattar Sensus studieförbund, riksförbundet, med dotterbolagen
Sensus Studiekonsulter AB, Nordisk Kunskapsakademi AB (vilande) samt Sensus Möte AB.
Koncernens fria egna kapital uppgår till 18 064 tkr
(föregående år 31 607 tkr).
Beträffande riksförbundets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande kassaflödesanalyser.

Strategi för digital delaktighet antogs
Förbundsstyrelsen antog under året en strategisk
plan för digital delaktighet. Planen fokuserar på sju
Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2017 – 2018
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Resultaträkning

Balansräkning
Koncernen

Verksamhetsintäkter

Not

Nettoomsättning

2017

2016

2017

2016

6 359

5 961

-

-

Bidrag

2

173 475

181 856

173 475

181 856

Medlemsavgifter

3

806

881

806

881

Övriga verksamhetsintäkter

4

56 249

53 776

56 288

53 815

236 889

242 474

230 569

236 552

Summa verksamhetens intäkter

Koncernen

Riksförbundet
Tillgångar

Riksförbundet

Not

2017

2016

2017

2016

Byggnader och mark

13

19 805

20 218

-

-

Nedlagda utgifter på annans fastighet

14

-

65

-

65

Inventarier

15

1 334

1 022

1 073

705

21 139

21 305

1 073

770

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Verksamhetens kostnader
Direkta verksamhetskostnader
Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd

5

Kapitaltillskott regioner

-4 103

-3 085

-3 024

-2 148

-168 452

-175 076

-168 452

-175 076

-17 327

-

-17 327

-

Övriga externa kostnader

6, 7

-31 278

-31 524

-28 923

-28 947

Personalkostnader

8, 9

-25 453

-25 293

-25 453

-25 293

-1 925

-2 106

-445

-749

-248 538

-237 084

-243 624

-232 213

-11 649

5 390

-13 055

4 339

Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i intressebolag

16

150

150

150

150

Andelar i koncernbolag

17

-

-

879

879

Långfristiga värdepappersinnehav

18

Summa anläggningstillgångar

81 170

84 124

81 170

84 124

81 320

84 274

82 199

85 153

102 459

105 579

83 272

85 923

2 272

1 819

2 095

1 733

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fodringar
Kundfodringar

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag

10

Ränteintäkter
Resultat från värdepapper

11

Räntekostnader
Stöd till närliggande verksamheter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

12

-400

-680

-400

-680

369

249

798

692

318

642

318

642

-545

-489

-549

-493

-

-2 414

-

-2 414

-258

-2 692

167

-2 253

-11 907

2 698

-12 888

2 086

-19

-39

-

-

-11 926

2 659

-12 888

2 086

-11 926

2 659

-12 888

2 086

-1 617

-1 580

-1 617

-1 580

-13 543

1 079

-14 505

506

Övriga fodringar

880

748

526

450

19 233

19 370

19 231

19 322

22 385

21 937

21 852

21 505

Kassa och bank

11 832

30 619

11 027

29 918

Summa omsättningstillgångar

34 217

52 556

32 879

51 423

136 676

158 135

116 151

137 346

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

19

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan)
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital
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Kassaflödesanalys
Koncernen
Eget kapital och skulder

Not

Riksförbundet

2017

2016

2017

2016

2

2

-

-

Gemensamma medel för stöd och utveckling

24 478

22 861

24 478

22 861

Balanserat kapital

29 990

28 948

29 139

28 670

Årets resultat

-11 926

2 659

-12 888

2 086

Summa eget kapital

42 544

54 470

40 729

53 617

Eget kapital

Koncernen
2017

2016

2017

2016

-11 649

5 390

-13 055

4 339

Avskrivningar

1 925

2 106

445

749

Erhållen ränta

369

249

798

692

Erhållna utdelningar

318

642

318

642

Erlagd ränta

-545

-489

-549

-493

-43

-39

-

-

-9 625

7 859

-12 043

5 929

-448

-332

-347

-1 581

Den löpande verksamheten

Reservfond

Verksamhetens resultat

Betald inkomstsskatt
Långfristiga skulder
Övriga skulder

20

17 993

17 770

-

51

Leverantörsskulder

6 441

Skatteskulder
21

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av verksamhetskapital
Förändring kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder

Skuld, ännu ej förmedlade bidrag

22

6 014

6 012

5 508

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

4

28

-

-

64 023

63 258

64 023

63 258

1 305

8 579

1 292

8 561

Investeringsverksamheten

4 426

8 016

4 095

6 351

Förvärv av intressebolag

76 199

85 895

75 422

83 678

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar

Summa eget kapital och skulder

Riksförbundet

136 676

158 135

116 151

137 346

Avyttring av övriga finansiella placeringar
Stöd till närliggande verksamheter

-9 672

5 714

-8 256

5 942

-15 745

13 241

-20 646

10 290

-400

-300

-400

-300

-1 759

-2 025

-748

-328

-

-358

-

-358

2 954

-

2 954

-

-

-2 414

-

-2 414

795

-5 097

1 806

-3 400

Amortering av skuld

-51

-1 228

-51

-

Upptagna lån

214

-

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

163

-1 228

-51

0

-18 787

6 916

-18 891

6 890

Livida medel vid årets början

30 619

23 703

29 918

23 028

Likvida medel vid årets slut

11 832

30 619

11 027

29 918

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen för Sensus riksförbund har
upprättas enligt årsredovisningslagen och BFNs
Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Dessutom tillämpas
Folkbildningsrådets särskilda krav. Redovisnings- 
och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
Resultaträkningen
Bidrag från staten
Bidragen intäktsredovisas i de perioder när bidragen
utbetalas till studieförbundet. Om bidragen är till för
att täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisning
på sådant sätt att intäkterna ställs mot de kostnader
som bidragen är avsedda att täcka. Intäktsredovisning
sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas att bidragen inte kommer att återkrävas.
Övriga bidrag
Bidrag som erhållits för att täcka till exempel projektkostnader redovisas först som skuld för att sedan
intäktsredovisas mot de kostnader bidraget är tänkt
att täcka.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Sensus riksförbund och i projekt där Sensus
riksförbund är formellt ansvariga.
Nettoomsättning
Intäkter bestående av försäljning av varor och tjänster utförda av Sensus riksförbunds dotterbolag, Sensus möte AB och Sensus studiekonsulter AB, redovisas vid försäljningstillfället.
Leasing
Sensus riksförbunds leasingavtal för hyra av lokal och
hyra av kontorsmaskiner redovisas som operationella,
det vill säga leasingavgiften redovisas för hela leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att
de anställda utför tjänster.
50
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Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats
som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år pensionen tjänas in.
Inkomstskatt
Sensus riksförbund är befriad från inkomstskatt i sin
ideella verksamhet eftersom Sensus riksförbund uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets
skattepliktiga resultat i Sensus möte AB och Sensus
studiekonsulter AB samt del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte redovisats.
Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Koncernens byggnader är uppdelade i komponenter
då skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig. Avskrivning sker systematiskt över den bedömda
nyttjandetiden.
Byggnader
Markanläggning
Byggnadsinventarier
IT-utrustning
Inventarier
Kontorsinventarier
Förbättringskostnad hyrd lokal

8-60 år
5 år
5 år
3 år
5 år
8 år
8 år

Någon avskrivning av pågående nyanläggning och
förskott avseende materiella anläggningstillgångar
har ej genomförts under året.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar och
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Långfristiga värdepappersinnehav
Sensus riksförbund innehar två värdepappersportföljer, en aktiefondportfölj och en ränteportfölj.
Portföljerna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärdet och i efterföljande värderingar till anskaffningsvärde med bedömning om nedskrivningsbehov föreligger.
Nedskrivning sker om bedömning görs att marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet och värdenedgången bedöms vara bestående.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de helägda dotterbolagen Sensus möte AB, Sensus studiekonsulter
AB och Nordisk kunskapsakademi AB. Koncernens
bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärdet.
Koncernkonto
Sensus koncernkonto i Swedbank omfattar alla banktillgångar i Sensus riksförbund, Sensus regioner samt
närliggande verksamheter. Alla enheter är anslutna
och förfogar självständigt över sina bankmedel på
separata konton i systemet. Riksförbundet tillgodoräknas bankränta på hela behållningen i systemet och
betalar sedan internränta till regioner och dotterbolag. Riksförbundet är ensamt ansvarig gentemot
banken för hela kontosystemet. En särskild delegationsordning anger riktlinjer för kapitalplaceringar
av medel från koncernkontot.
Ändamålsbestämda medel
Avsättningar för gemensam kapitaluppbyggnad för
regioner och riksförbund, medlen ska användas för
stöd och utveckling inom Sensus studieförbund.
Dessa medel synliggörs i årsredovisningen som en reservering i noten eget kapital.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod
som visar in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.
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Koncernen
2017
Not 2

2016

Riksförbundet
2017

2016
Not 4

Bidrag
Statsbidrag
Övriga bidrag
Summa

Koncernen

171 696

179 194

171 696

179 194

1 779

2 662

1 779

2 662

173 475

181 856

173 475

181 856

Specifikation av statsbidrag
Sensus ordinarie statsbidrag
Korrigerat statsbidrag
Statsbidrag asylsökande*

163 212

159 382

163 212

159 382

186

1 808

186

1 808

8 298

18 004

8 298

18 004

171 696

179 194

171 696

179 194

2017

2016

2017

2016

Regionavgift

14 800

14 800

14 800

14 800

Förbundsavgift från regionerna

32 012

30 513

32 012

30 513

Hyresintäkter

4 215

3 689

4 215

3 689

Övriga intäkter

2 710

2 395

2 749

2 434

Deltagarintäkter

1 724

1 566

1 724

1 566

Övriga intäkter

Materialförsäljning

Not 5

Avsättning ändamålsbestämda medel 1%

-1 617

-1 580

-1 617

-1 580

Huvudmannabidrag till MR-fonden

Avgår avgift till Folkbildningsförbundet samt Gustav

-1 537

-1 427

-1 537

-1 427

Lämnade bidrag och gåvor

168 542

176 187

168 542

176 187
Not 6

Grundbidrag

-

97 030

-

97 030

Verksamhetsbidrag

105 050

23 443

105 050

23 443

Förstärkningsbidrag

-

4 628

-

4 628

Tillgänglighetsbidrag

8 979

-

8 979

Organisationsbidrag

14 018

-

14 018

-

1 445

-

1 445

8 133

17 917

8 133

17 917

136 180

144 463

136 180

144 463

32 012

30 513

32 012

30 513

168 192

174 976

168 192

174 976

Korrigerat statsbidrag
Statsbidrag asylsökande
Förbundsbidrag

Förfaller till betalning inom ett år

Totalt fördelat statsbidrag

-

1 211

-

1 211

168 192

176 187

168 192

176 187

* Bidrag för asylsökande ingår ej i det ordinairie statsbidraget och kan komma att justeras under 2018 i
samband med att FBR genomför slutavräkning för 2017.

Medlemsavgift 1 000 kr per medlemsorganisation
Ideellt Forum i Svenska kyrkan
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31

32

31

32

775

849

775

849

806

881

806

881

-

-110

-100

-110

-100

168 452

-175 076

-168 452

-175 076

4 798

3 568

23 990

22 935

4 798

4 587

4 798

4 587

33 586

31 090

33 586

31 090

Förfaller till betalning inom ett år

163

154

163

154

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

327

308

327

308

-

-

-

-

490

462

490

462

3 891

3 872

3 891

3 872

Lokalkostnader

-6 503

-6 851

-4 323

-4 495

Utrustning främst IT

-2 990

-2 919

-2 858

-2 872

Frakt, resor, kost och logi

Under perioden kostnadsförd hyra och
kontorsmaskiner
Övriga externa kostnader

-3 564

-4 253

-3 909

-4 603

Marknadsföring

-685

-825

-678

-825

Externa tjänster

-12 315

-11 327

-12 190

-11 005

-367

-351

-291

-305

Kontor och övrig administration
Medlemsavgifter

-174 976

-150

3 568

Revision
Not 3

-168 192

-

Kontorsmaskiner

Not 7
Det ordinairie statsbidragsbeloppet för 2017, 163 212 000 kr, indelas enligt nedan:
Verksamhetsbidrag 105 050 326 kr
Organisationsbidrag 14 017 657 kr
Tillgänglighetsbidrag 8 978 776 kr

-174 976

-150

22 935

Summa
1 211

-168 192

4 798

Summa

Till riksförbundet utöver förbundsbidrag
-

813
53 815

23 990

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

1 211

788
56 288

Hyrda lokaler

-

-

813
53 776

Operationell leasing

Förfaller till betalning senare än fem år
Förstärkningsbidrag

788
56 249

Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd
Statsbidrag till regionerna inklusive förbundsavgift

Till regionerna

Riksförbundet

-4 854

-4 998

-4 674

-4 842

-31 278

-31 524

-28 923

-28 947
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Koncernen
2017
Not 8

2016

Riksförbundet
2017

Koncernen

2016

2017
Not 10

Personal m.m.

2016

Riksförbundet
2017

2016

Resultat från andelar i intresseföretag
Nedskrivning aktieägartillskott Scorx AB

400

-680

-400

-680

400

-680

-400

-680

318

642

318

642

318

642

318

642

Huvudmannabidrag till Fonden för mänskliga
rättigheter*

-

-300

-

-300

Kapitaltillskott regioner

-

-2 114

-

-2 114

-

-2 414

-

-2 414

Personal
Medeltal anställda på Sensus riksförbund
Kvinnor

18

18

18

18

Män

14

14

14

14

32

32

32

32

Not 11

Utdelningar

Not 12

Antal projektanställda som finansieras av externa bidrag
Kvinnor

2

2

2

2

Män

-

-

-

-

2

2

2

2

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgång

Stöd till närliggande verksamheter

i dotterbolagen finns ingen anställd personal.

* Huvudmannabidrag till MR-fonden redovisas som verksamhetskostnader från och med 2017
Styrelsen
Sensus riksförbund och koncernens styrelser hade följande sammansättning

Not 13

Kvinnor

12

10

7

5

Män

10

12

6

7

22

22

13

12

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Not 9

2

2

2

2

Män

4

4

4

4

6

6

6

6

-1 756

-1 579

-1 765

-1 579

Styrelse* och förbundsrektor**
Övriga anställda

25 599

-

-

962

1 484

-

-

27 083

-

-

Ingående avskrivningar

-6 865

-5 572

-

-

Årets avskrivningar

-1 375

-1 293

-

-

Utågende ackumulerade avskrivningar

-8 240

-6 865

-

-

19 805

20 218

-

-

Utgående redovisat värde

Löner, arvoden och andra ersättningar

27 083
28 045

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

Förbundsrektor och andra ledande befattningshavare
Kvinnor

Byggnader och mark

Fastigheteterna Sigtuna Aludden 1:35 och 1:57: Fastigheterna är klassificerade som skolbyggnad
och har därmed inget taxeringsvärde och är skattebefriade.

-15 062

-15 106

-15 062

-15 106

Sociala kostnader

-5 685

-5 752

-5 685

-5 752

Pensionskostnader endast personal

-2 209

-2 126

-2 209

-2 126

Personalutbildning

-495

-510

-495

-510

Ingående anskaffningsvärde

1 292

1 292

1 292

1 292

Övriga personalkostnader

-237

-220

-237

-220

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 292

1 292

1 292

1 292

-25 453

-25 293

-25 453

-25 293
Ingående avskrivningar

-1 227

-1 127

-1 227

-1 127

-65

-99

-65

-99

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

-1 227

-1 292

-1 227

Utgående redovisat värde

-

65

-

65

* Styrelsearvoden består av arvoden och förlorad arbetsförtjänst till styrelsen för deltagande vid styrelsemöten. Sammanträdesarvoden utbetalas med 1,5 % av prisbasbeloppet för sammanträden upp till tre
timmar, och med 3 % av prisbasbeloppet för sammanträden mer än tre timmar per dag (utbetalas inte för
telefonsammanträden).
Förbundsordförande, vice förbundsordförande samt ledamöter i arbetsutskottet ersätts därutöver med ett
särskilt ansvarsarvode. Förbundsordförande 2,25 prisbasbelopp, vice förbundsordförande 1,00 prisbasbelopp och ledamöter i arbetsutskottet 0,25 prisbasbelopp.

Not 14

Nedlagda utgifter på annans fastighet

Årets avskrivningar

**Riksförbundet har träffat avtal med förbundsrektorn om utfästelse av avgångsersättning på sex månader
vid uppsägning från arbetsgivarens sida.
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Koncernen
2017
Not 15

2016

Riksförbundet
2017

Koncernen

2016

Inventarier

Not 18

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

8 130

7 587

7 754

7 427

796

543

748

327

2017

2016

2017

2016

9

9

9

9

693

693

693

693

-

727

-

727

Elekta AB

708

708

708

708

Hexagon AB

703

703

703

703

Nordea Bank

-

2 366

-

2 366

Skanska

700

700

700

700

Swedbank

693

693

693

693

Telenor AS

694

694

694

694

Volvo AB

706

706

706

706

4 906

7 999

4 906

7 999

Etica Global Mega (Robur)

41 235

41 096

41 235

41 096

Absolutavkastning Plus (Robur)

20 000

20 000

20 000

20 000

Långfristiga värdepappersinnehav
Aktier
Ericsson AB

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 926

8 130

8 502

7 754

ABB LTD
Fastighets AB Balder

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Not 16

-7 109

-6 395

-7 050

-6 400

-483

-714

-379

-650

-7 592

-7 109

-7 429

-7 050

1 334

1 021

1 073

704

Aktier i intressebolag
Ingående anskaffningsvärde

2 119

Lämnat tillskott
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2 119

1 819

400

300

400

300

2 519

2 119

2 519

2 119

-1 969

Årets nedskrivningar

1 819

-1 289

-1 969

-1 289

-400

-680

-400

-680

-2 369

-1 969

-2 369

-1 969

Andelar fonder

Select småbolag (Lannebo)

3 055

3 055

3 055

3 055

11 674

11 674

11 674

11 674

300

300

300

300

81 170

84 124

81 170

84 124

Etica Global Mega (Robur)

73 497

64 683

73 497

64 683

Absolutavkastning Plus (Robur)

20 685

20 739

20 685

20 739

Select småbolag (Lannebo)

26 175

26 536

26 175

26 536

Likvidfonden (Lannebo)

12 364

12 274

12 364

12 274

404

403

404

403

133 125

124 635

133 125

124 635

5

6

5

6

1 057

921

1 057

921

Likvidfonden (Lannebo)
Obligationsfond (SEB)

Utgående redovisat värde

150

Kapital
andel %
Not 17

Rösträtts
andel %

150

Antal
aktier

150

Bokfört
värde 2017

150

Bokfört
värde 2016

Andelar i koncernbolag
Sensus studiekonsulter AB
556204-9782

100

100

500

Sensus Möte AB
556398-0142

100

100

38

Nordiska Kunskapsakademin AB
556398-1009

100

100

1 000

499

499

Marknadsvärde fonder

Obligationsfond (SEB)
380

380

Marknadsvärde aktier
879

879

Ericsson AB
ABB LTD
Fastighets AB Balder

-

703

-

703

461

548

461

548

Hexagon AB

1 603

1 269

1 603

1 249

Nordea Bank

-

2 226

-

2 226

Elekta AB

Skanska

1 071

1 355

1 071

1 355

Swedbank

910

1 013

910

1 013

Telenor AS

898

693

898

693

1 191

830

1 191

830

7 196

9 564

7 196

9 564

140 321

134 199

140 321

134 199

Volvo AB
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Koncernen

Not 19

2017

2016

2017

2016

14 800

14 800

14 800

14 800

Övriga upplupna intäkter

1 545

1 239

1 543

1 204

Övriga förutbetalda kostnader

2 888

3 331

2 888

3 318

19 233

19 370

19 231

19 322

Övriga skulder
Övriga långfristiga skulder
Skulder till koncernkonto

-

51

-

51

17 933

17 719

-

-

17 933

17 770

-

-

Ingen del av skulden förfaller inom fem år.

Not 21

64 023

63 258

64 023

63 258

64 023

63 258

64 023

63 258

Hannah Kroksson
Vice förbundsordförande

Ann-Marie Ericson

Fredrik Mandelin

Clara Skogsberg
Arbetstagarrepresentant

Pär-David Carlsson

1 297

1 250

1 297

1 250

479

433

479

433

Lena Rydhäll
Arbetstagarrepresentant

Yasri Khan

Övriga upplupna kostnader

2 149

3 883

1 818

3 545

Övriga förutbetalda intäkter

501

2 450

501

1 123

4 426

8 016

4 095

6 351

Britt-Inger Svensson

Anders Johansson

Lena Gehlert

Erik Sjöstrand

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter

Not 23

Solveig Ininbergs
Förbundsordförande

Skuld, ännu ej förmedlade bidrag
Statsbidrag regionerna

Not 22

Stockholm 20 mars 2018

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen regionavgift

Not 20

Riksförbundet

Eventualförpliktelser
Borgenförbindelse Scorx AB

500

500

500

500

Summa eventualförpliktelser

500

500

500

500

Hannu Kannussaari
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen avser årsredovisningen på
sidorna 42 – 59.
Till förbundsstämman i Sensus studieförbund
org.nr 802006–4203
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sensus studieförbund för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av riksförbundets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för riksförbundet.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Verksamhetsrevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till riksförbundet
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor 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 och koncernredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av
separat angiven Verksamhetsberättelse 2017 (men
innefattar inte årsredovisningar, koncernredovisningar och våra revisionsberättelser avseende dessa).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avse60
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ende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. 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 avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 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 årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av riksförbundets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
förbundet, 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 säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
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 ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 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 riksförbundets 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 interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 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 upprättandet av årsredovisningen koncernredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisions-

beslut som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en ideell förening och koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions bevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi
revisorer är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.
Verksamhetsrevisorns 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 årsredovisningen och koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och årsredovisningen och koncernrevisionen ger en
rättvisande bild av riksförbundets och koncernens resultat och ställning.
Rapport om andra krav
enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sensus studieförbund för år 2017.
Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit
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tet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till riksförbundet och koncernen 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 har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, 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 föranleda ersättningsskyldighet mot riksförbundet.
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 åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot riksförbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed

i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
riksförbundets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den 23 april 2018

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
PwC

Johan Berkman
Verksamhetsrevisor

År 2018 »
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Förvaltningsberättelse 2018
bedriver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Sensus är godkänt av Folkbildningsrådet som statsbidragsberättigat studieförbund. Sensus har 32 medlemsorganisationer och 15
samarbetsparter på nationell nivå.
Denna årsredovisning avser riksförbundet och
helägda bolag i koncernen. Sensus regioner är egna
juridiska personer och upprättar därmed egna årsredovisningar.
Mer om verksamhetens innehåll framgår av verksamhetsberättelsen.

SENSUS STUDIEFÖRBUND

Sensus identitet
Grund
Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och
verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag.
Sensus som organisation bygger på en helhetssyn
som utgår från en kristen värdegrund.
Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan.
Sensus är partipolitiskt obundet.
Vad Sensus är och vill åstadkomma framgår av
Sensus identitet. Där finns bland annat Sensus vision.
Vision
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.

förvaltnings- och verksamhetsberättelser.
Ett sätt att beskriva hur vi uppfyller ändamålet är
antalet verksamhetstimmar. Det totala antalet verksamhetstimmar ökade till 1 889 425 timmar för 2018
vilket är en ökning med 6 procent från föregående
år. Antal kulturprogram som genomfördes var 35 104
stycken vilket är en ökning med 3 procent.
I den verksamhet för personer som är nya i Sverige nådde Sensus 3 513 unika deltagare i de två verksamhetsformerna Svenska från dag ett och Vardagssvenska.
I verksamhetsberättelsen beskrivs hur Sensus
riksförbund arbetar med de uppgifter som beslutats
som huvudsaklig inriktning av förbundsstämman.
Sensus är med och utvecklar civilsamhället
I Sensus gör vi bedömningen att det är viktigt att
påverka förutsättningarna för civilsamhället som är
våra medlemsorganisationers arena liksom vår egen.
Därför är vi engagerade i ett antal organisationer, föreningar, nätverk och arbetsgrupper. Till exempel:

Främjande av ändamålet
All verksamhet i ovanstående verksamhetsformer
sker i våra regioner och redovisas också i regionernas
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Reservfond

Gemensam fond,
stöd/utveckling

•
•
•
•

Studieförbunden i samverkan
Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos
Ideell Arena
Forum idéburna organisationer med social
inriktning
• Ideell kulturallians
Sensus är också huvudman för Stiftelsen Fonden
för mänskliga rättigheter och stiftelsen Arbetets museum. Vi är också en av tre medlemmar i föreningen
som driver Sigtuna folkhögskola.

Sensus studieförbund har från Folkbildningsrådet erhållit statsbidrag ur folkbildningsanslaget för verksamhetsåret med 161 531 tkr (163 212 tkr). Administrativ överföring för Studieförbunden i samverkans
verksamhet uppgick för Sensus del till 1 599 tkr (1 537
tkr). Av folkbildningsanslaget avsätts 1 % för gemensam kapitaluppbyggnad, därefter fördelas 80 % till
regionerna och 20 % till riksförbundets verksamhet.
Vi har vissa samfinansierade projekt och samarbeten
med medlemsorganisationer och andra samverkansparter.

Balanserat
kapital Totalt eget kapital

2

22 861

31 607

1 617

-1 617

Koncernen
Ingående balans
Ändamålsbestämt
Årets resultat 2017
Eget kapital 2017 12 31

2

Ändamålsbestämt
Eget kapital 2018 12 31

54 470

-11 926

-11 926

24 478

18 064

42 544

1 599

-1 599

Årets resultat 2018

8 040
2

26 077

24 505

50 584

0

22 861

30 756

53 617

1 617

-1 617

Riksförbundet
Ingående balans
Ändamålsbestämt
Årets resultat 2017
Eget kapital 2017 12 31

0

Ändamålsbestämt

-12 888

-12 888

24 478

16 251

40 729

1 599

-1 599

Årets resultat 2018
Eget kapital 2018 12 31

Finansiella principer
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 medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer
är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

Förändring av eget kapital (tkr)

Resultat och ställning
Årets resultat är en vinst som uppgår till 7 557 tkr
(-12 888 tkr). Verksamhetsresultatet är ett överskott med 276 tkr, inklusive avsättning om 1 599 tkr
(1 617 tkr). Det egna kapitalet ökade till 48 286 tkr
(40 729 tkr). Intäkterna inklusive förmedlade statsbidrag var 239 291 tkr (230 569 tkr).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vilja vidare fortsatte
På förbundsstämman i juni 2017 sattes punkt för Destination framtiden och vi gick över till implementering av beslut under begreppet Vilja vidare. De tre
handlingsplanernas olika åtgärder betades av successivt under året.
Den nya regionindelningen gäller från 1 januari
2018. Under året har arbete pågått med att anpassa
system och arbetssätt. Under året har Sensus infört
en ny modell för verksamhetsutveckling under benämningen Sensus X. Ett stort arbete för att skapa
ett Sensus och samla gemensamma funktioner på
riksförbundet har också påbörjats. Vi har arbetat med

7 557
0

26 077

22 209

48 286

kompetensrådet och med att utveckla vår samverkansstyrd organisering. En ny modell för gemensam
planeringsprocess har tagits fram. Under 2018 samlades alla förtroendevalda på en gemensam konferens
för första gången på många år. Likaså påbörjades en
stadgeöversyn under året.
Ny i Sverige
Folkbildningsrådet avsatte för året 121 818 miljoner
kronor till studieförbunden för verksamhet med asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd
men som fortfarande bor kvar på anläggningsboenden. Insatser gjordes för att stärka kunskaperna i
svenska språket och om det svenska samhället samt
för att främja deltagandet i samhällslivet. Arrangemangsformerna var Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Sensus har under år 2018 nått 2 509
unika deltagare i Svenska från dag ett och 1 004 unika
deltagare i Vardagssvenska.
GDPR - Dataskydd
Ett gemensamt projekt för hur Sensus hanterar personuppgifter och hur vi ska följa de nya regelverken
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Resultaträkning
Koncernen
Verksamhetsintäkter

Flerårsjämförelser och finansiella nyckeltal
2018

2017

2016

2015

2014

Not

Nettoomsättning

Riksförbundet

2018

2017

2018

2017

6 361

6 359

-

-

Statsbidragsberättigad

Bidrag

2

180 249

173 475

180 249

173 475

Studiecirklar timmar

Medlemsavgifter

3

886

806

886

806

Övriga verksamhetsintäkter

4

58 117

56 249

58 156

56 288

245 613

236 889

239 291

230 569

-4 609

-4 103

-3 670

-3 024

-175 592

-168 452

-175 592

-168 452

-

-17 327

-

-17 327

Annan folkbildningsverksamhet timmar
Kulturprogram antal

1 242 804

1 158 826

1 095 416

1 100 073

1 052 877

330 913

310 721

319 466

318 194

332 688

35 104

33 936

34 400

33 883

34 491

Verksamhetens kostnader

Ej statsbidragsberättigad
Utbildningar, kurser timmar
Kulturprogram antal

Summa verksamhetens intäkter

24 749

19 955

21 577

16 677

23 632

145

182

247

192

563

Direkta verksamhetskostnader
Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd

5

Kapitaltillskott regioner
Nyckeltal

Övriga externa kostnader

6, 7

-32 481

-31 278

-29 508

-28 923

Soliditet riksförbundet

Personalkostnader

8, 9

-28 253

-25 453

-28 253

-25 453

-1 914

-1 925

-393

-445

-242 849

-248 538

-237 416

-243 624

2 764

-11 649

1 875

-13 055

-500

-400

-500

-400

140

369

546

798

6 021

318

6 021

318

-382

-545

-385

-549

Summa resultat från finansiella poster

5 279

-258

5 682

167

Resultat efter finansiella poster

8 043

-11 907

7 557

-12 888

-3

-19

-

-

8 040

-11 926

7 557

-12 888

Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan)

8 040

-11 926

7 557

-12 888

Ändamålsbestämning av medel

-1 599

-1 617

-1 599

-1 617

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

6 441

-13 543

5 958

-14 505

Eget kapital utgående balans

40%

35%

39%

40%

41%

48 286

40 729

53 617

51 531

50 124

Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

genomfördes under året. Ett självstudiematerial togs
fram i Learnify vilket också några av våra medlemsorganisationer och samarbetsparter använde. Presentationer och utbildningspass hölls under våren i samband
med regionsmöten och som återkommande videokonferensmöten. Vissa videomöten hade upp till 30 deltagare. Systemdokumentation har uppdaterats och rutiner
för att hantera incidenter upprättats. Biträdesavtal har
tecknats med våra leverantörer och med vissa av våra
medlemsorganisationer och samarbetsparter. Vi bedömer att Sensus nu har en ökad medvetenhet och hanterar personuppgifter med stor varsamhet.

fysiska och digitala delar blir allt vanligare. Allt fler
digitala verktyg används i det nätbaserade lärandet.
Under 2017 och 2018 har användningen breddats och
Learnify tillsammans med andra digitala pedagogiska
verktyg används nu av flera medlemsorganisationer
och samarbetsparter.
Minskad administration
Med syfte att göra det enklare för ledare i folkbildningsverksamhet finns sedan några år möjligheten att
använda digital närvarorapportering. 47 procent av
all närvaro rapporteras nu digitalt vilket är en ökning
med ungefär 35 procent under 2018.

Digitalisering

Nätbaserat lärande
I arbetet med att utveckla digitala studiematerial och
anpassad nätpedagogik använder Sensus den digitala lärplattformen Learnify. Nätbaserade studiecirklar och utbildningar eller blandformer mellan både
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Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag

10

Ränteintäkter
Resultat från värdepapper
Räntekostnader

Skatt på årets resultat
Årets resultat

11

Fördelning av årets resultat

Koncernen
Strategi för digital delaktighet antogs
Förbundsstyrelsen antog i oktober 2017 en strategisk
plan för digital delaktighet. En sådan plan är numera
ett av verksamhetsvillkoren från Folkbildningsrådet.
Planen fokuserar på sju områden som bland annat
beskriver att Sensus minskar den digitala klyftan genom att integrera digitala verktyg i den traditionella
verksamheten.

Verksamhetsresultat

Årsredovisningen innehåller koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning. Koncernen omfattar Sensus studieförbund, riksförbundet, med dotterbolagen
Sensus Studiekonsulter AB, Nordisk Kunskapsakademi AB (vilande) samt Sensus Möte AB.
Koncernens egna kapital uppgår till 50 584 tkr
(42 544 tkr), varav balanserat resultat uppgår till
24 395 tkr (18 064 tkr).
Beträffande riksförbundets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande kassaflödesanalyser.
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Balansräkning
Koncernen
Tillgångar

Not

2018

2017

Riksförbundet
2018

2017

Anläggningstillgångar

Koncernen
Eget kapital och skulder

Not

2018

2017

2018

2017

2

2

-

-

Gemensamma medel för stöd och utveckling

26 188

24 478

26 088

24 478

Balanserat kapital

16 354

29 990

14 641

29 139

Eget kapital
Reservfond

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

12

19 516

19 805

-

-

Inventarier

13

1 228

1 334

976

1 073

Förbättringsutgifter på annans fastighet

14

571

-

571

-

21 315

21 139

1 547

1 073

Årets resultat
Summa eget kapital

Övriga skulder

Aktier i intressebolag

15

150

150

150

150

Andelar i koncernbolag

16

-

-

879

879

Långfristiga värdepappersinnehav

17

86 763

81 170

86 763

81 170

Kortfristiga skulder

86 913

81 320

87 792

82 199

Leverantörsskulder

19

Skatteskulder
Summa anläggningstillgångar

108 228

102 459

89 339

83 272

Skuld, ännu ej förmedlade bidrag

20

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Omsättningstillgångar

Summa skulder

Kortfristiga fodringar
Kundfodringar

2 836

2 272

1 321

2 095

994

880

630

526

18 809

19 233

18 752

19 231

22 639

22 385

20 703

21 852

Kassa och bank

13 354

11 832

12 588

11 027

Summa omsättningstillgångar

35 993

34 217

33 291

32 879

144 221

136 676

122 630

116 151

Övriga fodringar

Summa tillgångar
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8 040

-11 926

7 557

-12 888

50 584

42 544

48 286

40 729

16 805

17 993

-

-

4 164

6 441

3 425

6 012

-

4

-

-

66 136

64 023

66 136

64 023

1 298

1 305

1 275

1 292

5 234

4 426

3 508

4 095

76 832

76 199

74 344

75 422

144 221

136 676

122 630

116 151

Långfristiga skulder

Finansiella anläggningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Riksförbundet

18

Summa eget kapital och skulder

21
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Kassaflödesanalys

Noter
Koncernen

Riksförbundet

2018

2017

2018

2017

Verksamhetens resultat

2 765

-11 649

1 875

-13 055

Avskrivningar

1 914

1 925

393

445

Erhållen ränta

140

369

546

798

Erhållna utdelningar

589

318

589

318

5 432

-

5 432

-

-382

-545

-385

-549

Den löpande verksamheten

Realisationsresultat värdepapper
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av verksamhetskapital

-7

-43

-

-

10 451

-9 625

8 450

-12 043

Förändring kortfristiga fordringar

-257

-448

1 149

-347

Förändring av kortfristiga skulder

637

-9 672

-1 078

-8 256

10 831

-15 745

8 521

-20 646

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av intressebolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av övriga finansiella placeringar
Stöd till närliggande verksamheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-500

-400

-500

-400

-2 088

-1 759

-867

-748

-10 760

-

-10 760

-

5 167

2 954

5 167

2 954

-

-

-

-

-8 181

795

-6 960

1 806

-1 128

-51

-

-51

-

214

-

-

-1 128

163

0

-51

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

1 522

-18 787

1 561

-18 891

Livida medel vid årets början

11 832

30 619

11 027

29 918

Likvida medel vid årets slut

13 354

11 832

12 588

11 027

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen för Sensus riksförbund har
upprättas enligt årsredovisningslagen och BFNs
Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Dessutom tillämpas
Folkbildningsrådets särskilda krav. Redovisnings- 
och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
Resultaträkningen
Bidrag från staten
Bidragen intäktsredovisas i de perioder när bidragen
utbetalas till studieförbundet. Om bidragen är till för
att täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisning
på sådant sätt att intäkterna ställs mot de kostnader
som bidragen är avsedda att täcka. Intäktsredovisning
sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas att bidragen inte kommer att återkrävas.
Övriga bidrag
Bidrag som erhållits för att täcka till exempel projektkostnader redovisas först som skuld för att sedan
intäktsredovisas mot de kostnader bidraget är tänkt
att täcka.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Sensus riksförbund och i projekt där Sensus
riksförbund är formellt ansvariga.
Nettoomsättning
Intäkter bestående av försäljning av varor och tjänster utförda av Sensus riksförbunds dotterbolag, Sensus möte AB och Sensus studiekonsulter AB, redovisas vid försäljningstillfället.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, det
vill säga leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att
de anställda utför tjänster.
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Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats
som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år pensionen tjänas in.
Inkomstskatt
Sensus riksförbund är befriad från inkomstskatt i sin
ideella verksamhet eftersom Sensus riksförbund uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets
skattepliktiga resultat i Sensus möte AB och Sensus
studiekonsulter AB samt del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte redovisats.
Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Koncernens byggnader är uppdelade i komponenter
då skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig. Avskrivning sker systematiskt över den bedömda
nyttjandetiden.
Byggnader
Markanläggning
Byggnadsinventarier
IT-utrustning
Inventarier
Kontorsinventarier
Förbättringskostnad hyrd lokal

5-100 år
5 år
5 år
3 år
5 år
8 år
8 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar och
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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Koncernen

Långfristiga värdepappersinnehav
Sensus riksförbund innehar två värdepappersportföljer, en aktiefondportfölj och en ränteportfölj.
Portföljerna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärdet och i efterföljande värderingar till anskaffningsvärde med bedömning om nedskrivningsbehov föreligger.
Nedskrivning sker om bedömning görs att marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet och värdenedgången bedöms vara bestående.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärdet.
Koncernkonto
Sensus koncernkonto i Swedbank omfattar alla banktillgångar i Sensus riksförbund, Sensus regioner samt
närliggande verksamheter. Alla enheter är anslutna
och förfogar självständigt över sina bankmedel på
separata konton i systemet. Riksförbundet tillgodoräknas bankränta på hela behållningen i systemet och
betalar sedan internränta till regioner och dotterbolag. Riksförbundet är ensamt ansvarig gentemot
banken för hela kontosystemet. En särskild delegationsordning anger riktlinjer för kapitalplaceringar
av medel från koncernkontot.

Ändamålsbestämda medel
Avsättningar för gemensam kapitaluppbyggnad för
regioner och riksförbund, medlen ska användas för
stöd och utveckling inom Sensus studieförbund. Gemensamma medel för stöd och utveckling redovisas
som ändamålsbestämda medel inom eget kapital.

Not 2

2018

2017

2018

2017

178 893

171 696

178 893

171 696

1 356

1 779

1 356

1 779

180 249

173 475

180 249

173 475

161 531

163 212

161 531

163 212

72

186

72

186

Bidrag
Statsbidrag
Övriga bidrag
Summa

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod
som visar in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Riksförbundet

Specifikation av statsbidrag
Sensus ordinarie statsbidrag
Korrigerat statsbidrag
Statsbidrag asylsökande*

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de helägda dotterbolagen Sensus möte AB, Sensus studiekonsulter
AB och Nordisk kunskapsakademi AB. Koncernens
bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet.

Avsättning ändamålsbestämda medel 1%
Avgår avgift till Folkbildningsförbundet samt Gustav

17 290

8 298

17 290

8 298

178 893

171 696

178 893

171 696

-1 628

-1 617

-1 628

-1 617

-1 599

-1 537

-1 599

-1 537

175 666

168 542

175 666

168 542

Till regionerna
Verksamhetsbidrag

104 595

105 050

104 595

105 050

Tillgänglighetsbidrag

8 713

8 979

8 713

8 979

Organisationsbidrag

13 336

14 018

13 336

14 018

Statsbidrag asylsökande

17 137

8 133

17 137

8 133

143 781

136 180

143 781

136 180

31 661

32 012

31 661

32 012

175 442

168 192

175 442

168 192

-

-

-

-

-

-

-

-

173 513

168 192

173 513

168 192

Förbundsbidrag

Till riksförbundet utöver förbundsbidrag
Förstärkningsbidrag

Totalt fördelat statsbidrag

Det ordinarie statsbidragsbeloppet för 2018, 161 530 900 kr, indelas enligt nedan:
Verksamhetsbidrag 133 409 900 kr
Organisationsbidrag 17 015 000 kr
Tillgänglighetsbidrag 11 106 000 kr
* Bidrag för asylsökande ingår ej i det ordinarie statsbidraget och kan komma att justeras under 2019 i
samband med att FBR genomför slutavräkning för 2018.

Not 3

Medlemsavgifter
Medlemsavgift 1 000 kr per medlemsorganisation
Ideellt Forum i Svenska kyrkan
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32

31

32

31

854

775

854

775

886

806

886

806
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Koncernen
2018
Not 4

2017

Riksförbundet
2018

Koncernen

2017

Övriga intäkter

Not 8

Riksförbundet

2018

2017

2018

2017

Personal m.m.

Regionavgift

14 810

14 800

14 810

14 800

Förbundsavgift från regionerna

31 661

32 012

31 661

32 012

Hyresintäkter

3 368

4 215

3 368

4 215

Medeltal anställda på Sensus riksförbund

Övriga intäkter

2 997

2 710

3 036

2 749

Kvinnor

19

18

19

18

Deltagarintäkter

4 257

1 724

4 257

1 724

Män

15

14

15

14

34

32

34

32

Kvinnor

-

2

-

2

Män

-

-

-

-

-

2

-

2

Materialförsäljning

1 024

788

1 024

788

58 117

56 249

58 156

56 288

Personal

Antal projektanställda som finansieras av externa bidrag
Not 5

Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd
Statsbidrag till regionerna inklusive förbundsavgift
Huvudmannabidrag till MR-fonden
Lämnade bidrag och gåvor

Not 6

-175 442

-168 192

-175 442

-168 192

-150

-150

-150

-150

-

-110

-

-110

-175 592

-168 452

-175 592

-168 452

I dotterbolagen finns ingen anställd personal.

Operationell leasing

Styrelsen
Sensus riksförbund och koncernens styrelser hade följande sammansättning

Hyrda lokaler
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Summa

4 822

4 798

4 822

4 798

19 288

23 990

19 288

23 990

-

4 798

-

4 798

24 110

33 586

24 110

33 586

Kvinnor

12

12

7

7

Män

10

10

6

6

22

22

13

13

3

2

3

2

Förbundsrektor och andra ledande befattningshavare
Kvinnor

Kontorsmaskiner

Män

Förfaller till betalning inom ett år

129

163

129

163

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

387

327

387

327

-

-

-

-

516

490

516

490

Förfaller till betalning senare än fem år
Summa

Not 9

Not 7

3 891

5 587

3 891

Övriga externa kostnader

Styrelse* och förbundsrektor**

-8 773

-6 503

-5 897

-4 323

Frakt, resor, kost och logi

-4 749

-3 564

-4 749

-3 909

Program, licenser, IT-utrustning

-3 560

-2 990

-3 516

-2 858

-428

-685

-428

-678

-3 365

-4 854

-3 362

-4 674

-373

-367

-314

-291

Övriga konsulttjänster

-5 921

-6 606

-6 005

-6 556

Konsulttjänster IT

-3 609

-4 097

-3 609

-4 097

Övriga externa kostnader

-1 703

-1 612

-1 628

-1 537

-32 481

-31 278

-29 508

-28 923

Kontor och övrig administration
Revision
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3

4

6

6

-1 676

-1 756

-1 676

-1 765

-15 805

-15 062

-15 805

-15 062

Sociala kostnader

-5 995

-5 685

-5 995

-5 685

Pensionskostnader endast personal

-2 475

-2 209

-2 475

-2 209

Personalutbildning

-2 123

-495

-2 123

-495

Övriga personalkostnader

Lokalkostnader

Marknadsföring

74

5 587

4
6

Löner, arvoden och andra ersättningar
Övriga anställda

Under perioden kostnadsförd hyra för
lokaler och kontorsmaskiner

3
6

-179

-237

-179

-237

-28 253

-25 453

-28 253

-25 453

* Styrelsearvoden består av arvoden och förlorad arbetsförtjänst till styrelsen för deltagande vid styrelsemöten. Sammanträdesarvoden utbetalas med 1,5 % av prisbasbeloppet för sammanträden upp till tre
timmar, och med 3 % av prisbasbeloppet för sammanträden mer än tre timmar per dag (utbetalas inte för
telefonsammanträden).
Förbundsordförande, vice förbundsordförande samt ledamöter i arbetsutskottet ersätts därutöver med ett
särskilt ansvarsarvode. Förbundsordförande 2,25 prisbasbelopp, vice förbundsordförande 1,00 prisbasbelopp och ledamöter i arbetsutskottet 0,25 prisbasbelopp.
**Riksförbundet har träffat avtal med förbundsrektorn om utfästelse av avgångsersättning på sex månader
vid uppsägning från arbetsgivarens sida.
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Koncernen
2018
Not 10

Koncernen

2017
Not 14

Realisationsresultat försäljning värdepapper

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

2018

2017

1 292

1 292

1 292

1 292

610

-

610

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 902

1 292

1 902

1 292

Ingående avskrivningar

-1 292

-1 227

-1 292

-1 227

-41

-65

-41

-65

-1 333

-1 292

-1 333

-1 292

571

-

571

-

2 519

2 119

2 519

2 119

500

400

500

400

Förbättringsutgifter på annans fastighet

-400

-500

-400

Ingående anskaffningsvärde

-400

-500

-400

Årets inköp

318

589

318

5 432

-

5 432

-

6 021

318

6 021

318

Årets avskrivning

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde

2017

-500

589

Utgående ackumulerade avskrivningar
28 046

27 083

-

-

1 113

962

-

-

29 179

28 045

-

-

-8 240

-6 865

-

-

Ingående anskaffningsvärde

Utgående redovisat värde
Not 15

Aktier i intressebolag

Årets avskrivningar

-1 423

-1 375

-

-

Lämnat tillskott

Utågende ackumulerade avskrivningar

-9 664

-8 240

-

-

Utgående anskaffningsvärde

3 019

2 519

3 019

2 519

19 516

19 805

-

-

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-2 369

-1 969

-2 369

-1 969

-500

-400

-500

-400

-2 869

-2 369

-2 869

-2 369

150

150

150

150

Utgående redovisat värde

Årets nedskrivning
Fastigheteterna Sigtuna Aludden 1:35 och 1:57: Fastigheterna är klassificerade som skolbyggnad
och har därmed inget taxeringsvärde och är skattebefriade.

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 13

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde

8 926

8 130

8 502

7 754

345

796

255

748

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 271

8 926

8 757

8 502

Ingående avskrivningar

-7 592

-7 109

-7 429

-7 050

-450

-483

-352

-379

Årets inköp

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

76

Riksförbundet

2018

-500
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgång
Utdelningar

Not 12

2018

Resultat från andelar i intresseföretag
Nedskrivning aktieägartillskott Scorx AB

Not 11

2017

Riksförbundet
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-8 042

-7 592

-7 781

-7 429

1 229

1 334

976

1 073

Not 16

Kapital
andel %

Rösträtts
andel %

Antal
aktier

Bokfört
värde 2018

Bokfört
värde 2017

Sensus studiekonsulter AB
556204-9782

100

100

500

499

499

Sensus Möte AB
556398-0142

100

100

38

380

380

Nordiska Kunskapsakademin AB
556398-1009

100

100

1 000
879

879

Andelar i koncernbolag
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Koncernen

Not 17

2018

2017

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde

81 170

84 124

81 170

84 124

Årets investeringar

10 760

139

10 760

139

Årets försäljningar

-5 167

-3 093

-5 167

-3 093

Utgående ackumulert anskaffningsvärde

86 763

81 170

86 763

81 170

Bokfört värde

86 763

81 170

86 763

81 170

152 062

140 321

152 062

140 321

14 810

14 800

14 810

14 800

Övriga upplupna intäkter

1 350

1 545

1 293

1 543

Övriga förutbetalda kostnader

2 649

2 888

2 649

2 888

18 809

19 233

18 752

19 231

Solveig Ininbergs
Förbundsordförande

Hannah Kroksson
Vice förbundsordförande

Ann-Marie Ericson

Fredrik Mandelin

Clara Skogsberg
Arbetstagarrepresentant

Pär-David Carlsson

Lena Rydhäll
Arbetstagarrepresentant

Yasri Khan

Britt-Inger Svensson

Anders Johansson

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen regionavgift

Not 19

Stockholm 20 mars 2019

Långfristiga värdepappersinnehav

Marknadsvärde
Not 18

Riksförbundet

Övriga skulder
Utnyttjad kredit på koncernkonto

16 805

17 933

-

-

16 805

17 933

-

-

Ingen del av skulden förfaller inom fem år.

Not 20

Skuld, ännu ej förmedlade bidrag
Statsbidrag regioner

Not 21

66 136

64 023

66 136

64 023

66 136

64 023

1 241

1 297

1 241

1 297

477

479

477

479

Övriga upplupna kostnader

1 964

2 149

1 614

1 818

Övriga förutbetalda intäkter

1 552

501

176

501

5 234

4 426

3 508

4 095

Upplupna sociala avgifter

78

64 023

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld

Not 22

66 136

Lena Gehlert

Erik Sjöstrand

Eventualförpliktelser
Borgenförbindelse Scorx AB

500

500

500

500

Summa eventualförpliktelser

500

500

500

500
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen avser årsredovisningen på
sidorna 63 – 79.
Till förbundsstämman i Sensus studieförbund, org.nr
802006-4203
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Sensus studieförbund för
år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av riksförbundets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för riksförbundet.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Verksamhetsrevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till riksförbundet
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor 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 och koncernredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av separat avgiven Verksamhetsberättelse 2017-2018 (men
innefattar inte årsredovisningar, koncernredovisningar och våra revisionsberättelser avseende dessa).
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Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.
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 avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 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 årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av riksförbundets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
riksförbundet, 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
säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 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 misstag, 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 riksförbundets 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 interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 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 upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om riksförbundets förmåga
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en ideell förening och koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi revisorer är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
Verksamhetsrevisorns 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 årsredovisningen och koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
om årsredovisningen och koncernredovisningen ger
en rättvisande bild av riksförbundets och koncernens
resultat och ställning.
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Rapport om andra krav
enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sensus studieförbund för år 2018.
Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till riksförbundet och koncernen 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 har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, 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 föranleda ersättningsskyldighet mot riksförbundet.
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 åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot riksförbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
riksförbundets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 5 april 2019

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
PwC

Johan Berkman
Verksamhetsrevisor
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