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Förslag på dagordning för regionstämma

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd  

3. Val av presidium 

4. Val av två personer att utöver mötesordföranden justera protokollet

5. Frågan om regionstämman blivit behörigen utlyst

6. Fastställande av dagordning och föredragningslista 

7. Regionstyrelsens förvaltningsberättelse inkl. resultat- och balansräkningar

8. Revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

10. Beslut om ansvarsfrihet för regionstyrelsens ledamöter

11. Fastställande av huvudsaklig inriktning för verksamhet och ekonomi för följande år i. 

12. Fastställande av arvoden och övriga ersättningar 

13. Fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen

14. Val av styrelse

a) regionordförande, 

b) vice regionordförande 

c) övriga styrelseledamöter 

d) anmälan av personalens utsedda arbetstagarrepresentanter 

15. Val av revisorer

a) en verksamhetsrevisor

b) en ersättare 

c) bekräftelse av utnämnd auktoriserad revisor 

16. Val av regionrepresentanter till förbundsstämman 

17. Val av valberedning, minst tre personer varav en sammankallande 

18. Fastställande av arbetsordning för valberedningen 

19. Behandling av motioner

20. Stämmans avslutning



 4 | Sensus Västra Sverige 

Dagordningens punkt 3

Val av presidium

Valberedningens förslag:

Ordförande: Bill Johansson, Borås
Vice ordförande: Sune Svensson, Mullsjö
Mötessekreterare: Anders Warg, Sensus Göteborg

Dagordningens punkt 7

Regionstyrelsens förvaltningsberättelse 
inkl. resultat- och balansräkningar för åren 2018 och 2019



 5 | Sensus Västra Sverige 

Dagordningens punkt 8

Revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår
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Regionfakta

69/71

Sensus Västra Sverige omfattar Halland, Värmland och 
Västra Götaland som totalt består av 71 kommuner. 

Tillsammans med föreningar, organisationer och 
grupper skapar vi mötesplatser för lärande och 
utveckling runt om i regionen. Vi organiserar oss 
utifrån enheterna; Göteborg, Halland, Sjuhärad, 
Fyrbodal, Värmland samt Kulturlabbet som är en 
arbetsplats för bild-, scen- och ordkonstnärer med 
intellektuella funktionsnedsättningar.

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års 
mandat. Ledamöter 2018 – 2019:

• Gunnel Johansson, ordförande
• Jan Cedmark vice ordförande
• Ann-Marie Ericson
• Jan Kesker
• Ann-Kristin Falkeby
• Brith Holm
• Curt Levin
• Sven-Inge Kristensson
• Cecilia Haldner
• Ingrid Kåwe
• Frida Telleborn  

(personalrepresentant)
• SaraBeata Hagströn  

(personalrepresentant)

MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både natio-
nella och regionala medlemsorganisa-
tioner. Utöver det samarbetar vi med en 
mängd olika samarbetsparter.

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• EKHO – Ekumeniska grupperna för 

kristna hbtq-personer
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot 

ätstörningar
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige

SENSUS  
VÄSTRA
SVERIGE

• Kvinnor för mission
• Kvinnor i Svenska kyrkan
• Kyrkans Akademikerförbund
• Kyrkomusikernas Riksförbund
• Mandeiska trossamfundet i  

Sverige och Finland
• RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, 

Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
• Sveriges Konstföreningar
• Sveriges Lottakårer
• 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 arbetsgivar- 

organisation
• 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

Sensus Västra Sverige bedriver 
verksamhet i 69 av de 71  kommuner 
som regionen omfattar.

REGIONKONTOR 

Södra Hamngatan 29, Göteborg

REGIONCHEF
Kerstin Alnebratt

KONTOR OCH  

VERKSAMHETSLOKALER
Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde, 

Uddevalla, Bengtsfors och Karlstad. Sensus 

är huvudman för Kulturlabbet, en daglig 

verksamhet som vänder sig till personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar, 

intresserade av ett skapande/konstnärligt 

och individutvecklande arbete.

MUSIKHUS
• Göteborg
• Halmstad
• Skövde 
• Uddevalla

VERKSAMHETER
• Folkbildningsverksamhet tillsammans 

med medlemsorganisationer och 
samarbetsparter med fokus på 
områdena fackligt, föreningar, kyrka, 
kultur, musik och scout.

• Utbildningar för cirkelledare och 
funktionärer

• Studiecirklar i svenska för asylsökande
• Diplomutbildningar inom HR och 

kommunikation
• Nätbaserad utbildning till 

begravningsrådgivare
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Statistik
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Västra Sverige 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

66 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2019 tillsam-
mans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Västra Sveriges yngsta och äldsta cirkelledare. 
Totalt är 3 838 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2019 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram.

Deltagare 2019 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2019 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

32

423 915

35
 90

7

26
 57

1

Max 13 och Aina 97

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

17 %

45 %

24 %

14 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

66 % 17 % 17 %

Fördelning av verksamhet 2019.

Antal kulturprogram i Sensus 
Västra Sverige 2019. Det kan 
exempelvis vara föreläsningar, 
konserter eller utställningar.

Sensus Västra Sverige ge-
nomförde 14 794 arrangemang 
under 2019. Det blir 41 arrang-
emang per dag om en fördelar 
dem jämt över året.

Ökning av verksamhets-
volymen mellan 2018 och 2019 
räknat i antal studietimmar.

Totalt nådde Sensus Västra Sveri-
ge 549 800 deltagare under 2019. 
Om en fördelar dem jämt över 
året blir 1 506 deltagare per dag.

7 81541 arrangemang/dag +3 % 1 506 deltagare/dag

66  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

De tre största medlemsorgani-
sationer i Sensus Västra Sveri-
ge räknat i antal studietimmar.

1. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Sveriges Kyrko-

sångsförbund

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, 
unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, 
män, stadsbor... 100 % människor.

100 %
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

2018 2019 2018 2019

Medlemsorganisationer 108 163 108 632 4 593 4 588

Samverkan övrigt 148 670 552 2 317 2 891

Egen verksamhet 87 809 86 433 395 336

Summa 344 642 195 617 7 305 7 815

Studietimmar i studiecirklar och annan folkbildning 
Antal kulturprogram

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Studiecirklar 4 846 4 913 33 787 34 187 280 644 283 292

Annan folkbildning 1 848 2 066 29 075 32 119 64 083 70 288

Kulturprogram 7 305 7 815 491 425 483 494 65 745 70 335

Summa 13 999 14 794 554 287 549 800 410 472 423 915

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

Medlemsorganisationer 2018 2019 2018 2019

Amningshjälpen 194 72 0 0

Bröstcancerförbundet 564 512 10 11

EFS 2 554 2 114 129 136

Frisk & fri – Riksföreningen mot ätstörningar 67 89 1 2

Individuell Människohjälp 15 0 0 0

KFUM Sverige 1 898 3 639 0 1

Kvinnor i Svenska kyrkan 0 0 1 6

Scouterna 31 437 37 066 45 43

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation 0 11 0 3

SPES – Riksförbundet för  
SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd 84 81 1 1

Spädbarnsfonden 20 0 0 0

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige 28 0 0 0

Svenska kyrkans lekmannaförbund 0 16 24 20

Svenska Kyrkans Unga 0 0 2 1

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 52 136 5 7

Sveriges Konstföreningar 1 164 361 22 9

Sveriges Kyrkosångsförbund 23 424 24 772 3 3

Sveriges Lottakårer 188 188 8 19

Sveriges Syriska Riksförbund 2 575 2 214 15 18

Trossamfundet Svenska kyrkan 43 899 37 361 4 327 4 308

Summa 108 163 108 632 4 593 4 588

Samverkansparter 2018 2019 2018 2019

Amnnesty 20 48 0 4

Fackförbundet ST 0 16 0 0

Lärarförbundet 291 284 11 6

TCO 0 0 8 9

Vision 82 95 20 16

Övriga samverkansparter * 148 239 95 2 278 2 855

Lokal/regional medlemsorganisation 38 14 0 1

Summa 148 670 552 2 317 2 891

Egen verksamhet

Summa 87 809 86 433 395 336

Totalt 344 642 195 617 7 305 7 815

 
* Övriga samverkansparter är föreningar som vi samarbetar lokalt med. Det är till exempel  
muslimska församlingar, olika invandrarföreningar, kulturföreningar och profana körer. 

Medlemsorganisationer och samverkansparter
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Verksamhetens inriktning
Sensus studieförbund Västra Sverige är en allmännyt-
tig ideell förening. De ingående medlemsorganisatio-
nerna redovisas i särskild förteckning.

Sensus Västra Sverige bechiver tillsammans med sina 
medlemsorganisationer och övriga samarbetsparter 
verksamhet i form av studiecirklar, kulturprogram 
och annan folkbildningsverksamhet. Verksamheten 
bedrivs i Västra Götaland, Halland och Värmland. 
Därutöver bedrivs i Göteborg daglig verksamhet 
inom ramen för LSS. Regionen säljer också, i samar-
bete med några av de andra regionerna, Diplomut-
bildningar inom olika områden.

Volymmässigt sker den bidragsberättigade verksam-

heten främst inom följande olika områden:

Tillsammans med medlemsorganisationer som 
Svenska kyrkan och Scouterna pågår en omfattande 
cirkel  och kulturverksamhet där vi också når unga 
människor.

Tillsammans med nya föreningar, där många organi-
serar människor som är nya i Sverige eller är första 
generationens invandrare. Föreningar och organi-
sationer som jobbar för att stärka unga människors 
delaktighet i samhället, genom styrelseutbildningar , 
demokraticirklar, kultur och samtal kring livsfrågor. 
Genom verksamhet inom konst och kultur det gäller 
till exempel verksamhet i samarbete med förening-
ar som körer, teaterverksamhet och annan scenkonst 
men också i vår breda musikverksamhet. I regionen 
har vi fem musikhus där vi kan erbjuda replokaler 
men vi samarbetar också med en mängd band som 
har egna lokaler.
Tillsammans med sex av TCO-förbunden bedriver vi 
ett omfattande arbete med fokus på förtroendevalda 
ledare

Inom samtliga områden arbetar vi med ledarutveck-
ling för att stärka cirkelledarrollen och utveckla lä-
randet i bildningsverksamheten och bidra till att byg-

ga robusta organisationer.

Geografiskt är vi närvarande i hela regionen; i för-
ort likväl som på landsbygd, i Göteborgs innerstad 
likväl som i tätorter runt om i regionen. I orter där 
vi har kontor Göteborg, Halmstad, Borås, Uddevalla, 
Skövde, Bengtsfors och Karlstad har vi generellt mer 
verksamhet än i jämförbara orter utan kontor. Att 
upprätthålla kontor med god geografisk spridning är 
därför viktigt.

 
Uppfyllande av ändamålskravet
Sensus Västra Sveriges ändamål enligt stadgan är:
 
Verksamhetsidé

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

Måluppfyllelse

Sensus Västra Sverige bedriver folkbildning med i 
huvudsak fem olika intäktskällor:

• Bidragsberättigad folkbildning, finansierad via of-
fentliga folkbildningsbidrag inklusive deltagarav-
gifter. 

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

• Projektfinansierad verksamhet 

• Uppdragsfinansiering, främst av våra medlemsor-
ganisationer och fackförbund anslutna till TCO. 

• Kursverksamhet med deltagaravgifter (ex Dip-
lomutbildningar)

Dessa verksamheter bidrar på olika sätt till att 
uppfylla Sensus ändamål. Folkbildningens ide och 

Styrelsen för Sensus Västra Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
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metodik är grund för allt vi gör. Genom folkbild-
ningen verkar vi för att varje människa uppfattar 
sig som lärande och skapande med ansvar och 
kraft att påverka sin livsmiljö.

Under året har Sensus Västra Sverige genomfört 
283 292 studiecirkeltimmar där vi nått 16 711 
unika deltagare. Vi har genomfört 70 288 timmar 
annan folkbildningsverksamhet, där vi nått 19 471 
unika deltagare. Sammantaget är det en ökning 
med 2,6 % timmar och 4,3% unika deltagare. 
Antalet kulturprogram var 70 335, en ökning med 
7,0% jämfört med 2018.
 
 
Övergripande målområden
Sensus jobbar med bildning och kultur som alla stu-
dieförbund, det som skiljer ut oss är våra målområ-
den livsfrågor, rättigheter, relationer och hållbarhet. 
Åren 2018 och 2019 har Sensus Västra Sverige fokuse-
rat på att bygga kompetens, skapat närverk, utveckla 
relationer och mötesplatser kring våra målområden.
Under 2019 har vi särskilt undersökt hur vi genom 
att fokusera på målområdet hållbarhet kan vässa vår 
relevans och kompetens gentemot medlemsorgani-
sationer och samarbetsparter. Det gäller särskilt vår 
möjlighet att utgöra ett stöd för medlemsorganisatio-
ner och samarbetsparter i deras arbete med Agenda 
2030. Vi ska finnas med och bidra till att mötesplatser 
för bildning och kultur skapas tillsammans med med-
lemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. 
Mötesplatser som kan bidra till ett hållbart samhälle.
 
Ekonomisk ställning och resultat
Efter många år av negativa resultat kan Sensus Väs-
tra Sverige 2019 uppvisa ett överskott. De många 
åren med underskott ledde dock till att regionen 
efter 2018 års resultat hamnade på så låg nivå avse-
ende eget kapital att Förbundets riktlinjer krävde en 
åtgärdsplan. Redan under slutet av 2018 hade stora 
brister i ekonomi- och uppföljningssystem identifie-

rats. Utöver direkta åtgärder på OH-kostnader och 
vakanthållna tjänster har nödvändiga åtgärder vidta-
gits både för att systematisera och skapa delaktighet 
i verksamhetsplanering och för att införa ett trans-
parent uppföljningssystem med tydlig ansvarsfördel-
ning. Därutöver påverkas resultatet positivt av sedan 
tidigare fattat beslut att minska lokalytan på Göte-
borgskontoret, samt av att Kulturlabbet under 2019 
ökade antalet platser samtidigt som ersättningsnivåe-
ma justerades.

Arets resultat landar på 5 017 tkr. Trots det goda re-
sultatet ligger det egna kapitalet fortsatt på en låg 
nivå, (6,5 % av omsättningen) Beslutad åtgärdsplan 
måste därmed följas och vid behov revideras till dess 
att det egna kapitalet är fullt ut återställt.

Föreningen har sitt säte i Göteborg.
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I december 2019 aviserade regionchef Kerstin Alne-
bratt att hon den 31 mars 2020 lämnar sitt uppdrag. 
Rekrytering av ny regionchef har inletts.

Vidare har inga väsentliga händelser efter räken-
skapsårets slut som leder till justeringar inträffat 
mellan balansdagen och datumet för utfärdandet.

Övriga händelser av väsentlig grad
Under 2019 har processen med att implementera ge-
mensamma stödfunktioner för Sensus nationellt tagit 
fart. Under övergången ser vi att våra kostnader ökar 
samtidigt som den gemensamma funktionen ännu 
inte fullt ut hittat sin form och dimension vilket på-
verkar servicenivån. Regionen kommer tillsammans 
med övriga delar av Sensus att noga följa utveckling-
en och bidra till att hitta gränssnitt och kompetenser 
som gör att vi tillsammans bygger verksamhets- och 
kostnadseffektiva lösningar.
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Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016 2015

 Medeltalet anställda 74 74 69 70 76

 Verksamhetens intäkter (tkr) 91 449 94 722 90 532 91 713 86 748

 Resultat efter finansiella poster (tkr) 5 017 -1 900 -139 -1 626 -3 357

 Balansomslutning (tkr) 25 813 19 813 17 654 23 067 22 067

 Eget kapital (tkr) 6 116 1 099 3 555 3 694 5 320

 Soliditet% 23,7 5,6 20,0 16,0 24,1

För Regionstämman står följande kapital till förfogande:

 
Balanserade medel    1 098 411 kr
Arets resultat    5 017 453 kr

Totalt eget kapital ink. årets resultat  6 115 864 kr

Styrelsen föreslår stämman att balansera medel på 6 115 864 kr att överföras i ny räkning

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning
Intäkter Not 2019 2018

Deltagar- och försäljningsintäkter 32 52 29 257

Bidrag 2 57 136 64 167

Övriga intäkter 1 790 1 299

Summa rörelseintäkter (omsättning) 91 449 94 723

Kostnader

Material och externa verksamhetstjänster -20 699 -21 196

Övriga externa kostnader 3 -19 704 -26 326

Personalkostnader 4 -45 831 -48 815

Avskrivningar och nedskrivningar -203 -242

Summa kostnader -86 437 -96 579

Verksamhetens resultat 5 012 -1 856

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 16 6

Finansiella kostnader -11 -50

Summa resultat efter finansiella poster 5 -44

Resultat efter finansiella poster 5 017 -1 900

Årets resultat 5 017 -1 900



10 Sensus Västra Sverige | Årsberättelse 2019 Sensus Västra Sverige  | Årsberättelse 2019 11

Balansräkning
Tillgångar Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 631 805

631 805

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 6 40 40

40 40

Summa anläggningstillgångar 671 845

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 821 2 630

Skattefordran 87 54

Övriga kortfristiga fordringar 7 15 640 16 081

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 3 389 2 078

21 937 20 843

Kassa och bank 3 205 -1 875

Summa omsättningstillgångar 21 937 20 843

Summa tillgångar 25 813 19 813

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat kapital 1 099 2 999

Årets resultat 5 017 -1 900

Summa eget kapital 6 116 1 099

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 9 0 0

Leverantörsskulder 3 816 6 096

Övriga korta skulder 5 025 2 669

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 10 856 9 949

Summa kortfristiga skulder 19 697 18 714

Summa eget kapital och skulder 25 813 19 813
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Rapport över förändringar i eget kapital

Balanserat 
eget kapital

Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 3 694 -139 3 555

 Omföring årets resultat -139 139 0

 Utgående kapitaltillskott -556 0 -556

 Årets resultat 2018 -1 900 -1 900

Summa totalresultat -695 -1 761 -2 456

Utgående eget kapital 2018-12-31 2 999 -1 900 1 099

 Omföring årets resultat -1 900 1 900 0

 Årets resultat 5 017 5 017

Summa totalresultat -1 900 6 917 5 017

Utgående eget kapital 2019-12-31 1 099 5 017 6 116
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen för Sensus riksförbund har upprät-
tas enligt årsredovisningslagen och BFNs Allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning,(K3). Dessutom tillämpas
 Folkbildningsrådets särskilda krav. Redovisnings 
och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.
 
Värderingsprinciper  

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annan anges nedan.
 Intäkter i form av bidrag intäktsförs när villkoren 
för bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en be-
stämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna 
period.
 Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter 
som bidraget ska täcka uppkommer.

Fodringar

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

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde minskat med avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt 
över den bedömda ekonomiska livslängden.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
• Inventarier 5 år
• Datorer 3 år

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar.
 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nytt-
jandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
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Resultaträkning 2019 2018

Not 2 Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen

Kommuner 6 530 5 202

Landsting 14 472 14 057

Statsbidrag 30 262 37 644

Statsbidrag, uppdrag svenska dag 1 1 765 2 802

Statsbidrag, uppdrag vardagssvenska 1 283 1 524

Statsbidrag, uppdrag utrikesfödda kvinnor 588 834

Statsbidrag, uppdrag föräldrars delaktighet i lärandet 29 22

Allmänna arvsfonden -243

Övriga 2 207 2 325

Allmänna arvsfonden 937 0

Summa 57 136 64 167

Not 3 Operationella leasingavtal

Framtida hyres- och minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara hyres- och leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 7 573 7 544

Förfaller till betalning senare är ett år men inom fem år 16 518 15 432

24 091 22 976

Under periodens kostnadsförda hyres och leasing avgifter 7 818 8 339

Avser kontorsfastigheter samt musikhus och leasingavtal på kopierings-
maskin och skrivare. kontoret på Södra hamngatan sträcker sig fram till 
2020-08-31

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbe-
lopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BRNAR 2002:9.

Antal anställda tjänstemän

 Kvinnor Sverige 50 48

 Män Sverige 24 26

Summa 74 74
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Resultaträkning, fortsättning 2019 2018

Not 4, forts. Löner och andra ersättningar

 Styrelse och ordförande 148 243

 Kulturarbetare 2 030 2 639

 Anställda tjänstemän 27 411 28 958

 Externa kurs- och cirkelledare 3 821 3 234

Totala löner- och ersättningar 33 410 35 074

Sociala kostnader

 Kulturarbetare 447 534

 Styrelse 13 40

 Anställda tjänstemän 8 031 8 764

 Externa kurs-och cirkelledare 1 207 991

Pensioner

 Anställda tjänstemän 2 780 3 358

 Externa kurs-och cirkelledare 271 228

Totala sociala kostnader inklusive pensionskostnader 12 749 13 915

Styrelseledamöter inklusive ordförande

 Regionchef och andra ledande befattningshavare 6 7

 Varav män 2 2

 Antal styrelseledamöter på balansdagen 11 11

 Varav män 4 4

Avtal om avgångsvederlag
Sensus Västra Sverige har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag utöver lagstadgade 
till personer i ledande ställning.

Balansräkning

Not 5 Inventarier

2019-12-31 2018-12-31

 Ingående anskaffningsvärden 4 867 4 177

 Inköp 28 690

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 895 4 867

Ingående avskrivningar -4 061 -3 819

Årets avskrivningar -203 -242

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 264 -4 061

Utgående restvärde enligt plan 631 806
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Balansräkning, fortsättning

Not 6 Långfristiga värdepappersinnehav

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 40 40

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40

Bokfört värde 40 40

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar 

2019-12-31 2018-12-31

Statsbidragsfordran 15 036 15 005

Kommunbidragsfordran 25

Diverse kortfristiga fordringar 579 1 076

15 640 16 081

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror 1 813 1 560

Upplupna intäkter 1 506 67

Övriga poster 70 451

3 389 2 078

Not 9 Skulder till kreditinstitut

Utnyttjad checkräkningskredit är 0 tkr per 2019-12-31 ( 1882 tkr ) av totalt beviljade 10 000 tkr. För denna 
kredit har säkerhet ställts av Sensus Riksförbund.

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Semesterlöner 1 681 1 858

Upplupna sociala avgifter 1 005 1 017

Upplupna löner 484 159

Avgift Riksförbund 5 557 3 582

Förutbetalda intäkter 70 84

Övriga upplupna kostnader 2 059 3 250

10 856 9 950

Varav skulder inom Sensus 5 557 3 582
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Dagordningens punkt 11

Förslag på Huvudsaklig inriktning 
Sensus Västra Sverige 2020-2024 

Sensus Västra Sverige är ett studieförbund som förändrar världen tillsammans med 
våra medlemsorganisationer, samarbetspartners och deltagare. Detta gör vi genom 
folkbildning som vårt mål, vår metod och vårt förhållningssätt. Civilsamhället har en 
avgörande funktion i det demokratiska samhället och stärker människors möjlighet att 
tillgodose sina rättigheter och utvecklas livet ut. Som en del av civilsamhället arbetar 
vi för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna genom att människor får 
mötas, dela erfarenheter och utvecklas tillsammans. Vi är både kunskapsförmedlare, 
mötesplats och samhällsaktör.  
 
För oss är det viktigt att bygga långsiktiga relationer och att skapa och utveckla 
verksamhet tillsammans med dem vi är till för. Rättighetsbaserat förhållningssätt ska 
utvecklas och gå som en röd tråd genom all verksamhet och principen om delaktighet 
är grundläggande. Vi sätter stort värde i att den verksamhet vi har, skapas och genom-
förs tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter, ledare och deltagare. 
De ska hos oss känna sig sedda, delaktiga och trygga och vårt arbete skall ständigt 
präglas av genuint engagemang för dem vi möter och vår omvärld. Vi ska möjliggöra 
mötesplatser, inte backa för svåra samtal och vara en aktiv kraft för inkludering och 
integration. 
 
Huvudsakliga inriktningen antas av regionstämman och anger riktning för verksam-
heten de kommande fyra åren. Sensus identitet, antagen av förbundsstämman, beskri-
ver vilka vi är och är den grund varpå huvudsaklig inriktning vilar. Identiteten anger 
våra målområden – folkbildning, kultur, hållbarhet, rättighetsbaserat förhållnings-
sätt, livsfrågor och relationer. Den huvudsakliga inriktningen är en konkretisering av 
Sensus identitet och det är här vi beskriver hur vi förstår våra målområden och vilka 
satsningar vi väljer att göra. Arbetet tas sedan vidare i regionen med årliga verksam-
hetsplaner och handlingsplaner. 
 
För åren 2020-2024 har vi satt hållbarhet i fokus samtidigt som vi ser att vårt bidrag 
för att åstadkomma ett hållbart samhälle stärks av ett aktivt arbete med samtliga mål-
områden. 
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Inriktning under perioden 2020-2024 

Hållbarhet - ett avstamp i Agenda 2030 
Agenda 2030 är en global överenskommelse för att åstadkomma en hållbar värld. 
Överenskommelsen vilar på insikten att det krävs handling på alla nivåer, inom och 
utom länder, för att nå resultat. Såväl studieförbunden i samverkan som många av 
våra medlemsorganisationer och samverkansparter har skrivit under agendan. För 
att leva upp till vårt eget åtagande och för att möta behov hos organisationer som 
vi samarbetar med kommer vi under perioden 2020-2024 att ytterligare stärka vår 
kompetens inom målområdet hållbarhet och om Agenda 2030.  
 

Under perioden 2020-2024 vill vi 
• Att alla medarbetare i Sensus har kunskap om de globala målen 
i Agenda 2030 och upplever sig aktivt kunna omsätta kunskapen i 
verksamhet och praktik. 
 
• Bli den självklara samarbetsparten för de delar av civilsamhället som 
vill utveckla sitt arbete med Agenda 2030 

 
  
Hållbarhet - från individ till samhälle  
I Agenda 2030 lyfts civilsamhällets roll fram och vi ser att vi med vår verksamhet 
och genom vår kompetens har mycket att bidra med. Agendan talar om såväl eko-
logisk som social och ekonomisk hållbarhet och det är framförallt inom den sociala 
hållbarheten som våra styrkor finns. Med social hållbarhet menar vi att varje 
människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka 
sin livsmiljö. Vi är övertygade om att människor som upplever meningsfullhet och 
egenmakt har större förutsättningar att förändra samhället på ett positivt sätt.  
 
För att fler människor ska få ta del av folkbildningen är det viktigt att vi inkluderar 
fler samhällsgrupper, medvetet utmanar begränsande normer och skapar plats för 
en ökad mångfald människor att delta i verksamhet. När människor möts under 
jämlika villkor uppstår möjlighet till förändring och utveckling. Det är folkbild-
ningens grunduppdrag att skapa verksamhet som bidrar till att stödja och utveckla 
demokratin. Det är tillsammans som vi förändras och förändrar. Vi ser det som en 
huvuduppgift att fler kan organisera sig och bidra till ett hållbart samhälle. Folk-
bildning är en förutsättning för att bygga starka och hållbara organisationer. Vi vill 
ge våra ledare stöd i att på bästa sätt kunna möta sina deltagare och ge gruppen bra 
chans till utveckling.  
 
Kultur är en självklar del av folkbildningen. Genom kultur skapas mötesplatser 
mellan människor som stärker vår självkänsla, engagemang och delaktighet i sam-
hället. Konst och kultur hjälper oss att förstå den värld som vi lever i och ger oss 
nya perspektiv och utmanar oss. Inom kulturen möts människor med olika bak-
grunder och erfarenheter och kan lära av varandra genom delandet av gemensam-
ma intressen och upplevelser. När människor får en ökad känsla av sammanhang 
växer tilliten i samhället.  
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Ett av Sensus målområden är livsfrågor, som för oss betyder de stora frågorna som 
vi ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om existentiell hälsa och att 
söka mening i livet. Det är viktigt att vi erbjuder platser för att dela tankar om vår 
existens, om andligt sökande och hur vi lever ett gott liv tillsammans. Samtalen 
skapar både hopp och mening och det är nödvändigt att ge utrymme för dessa i 
vårt samhälle idag. Detta bidrar till fler perspektiv av ett hållbart liv. Vår styrka är 
att vi tar tillvara på den enskilda människans förutsättningar och möjligheter att 
bidra och vara delaktig i skapande och genomförande av verksamhet.  
  

Under perioden 2020-2024 vill vi 
 
• Tydligare stötta verksamhet som inkluderar fler samhällsgrupper, 
utmanar begränsande könsnormer och skapar plats för en ökad mångfald 
människor att delta i verksamhet.  
 
• Utveckla arbetet så att material och metoder som stärker inkludering 
och minskar utanförskap når fler av våra samverkansparter.  
 
• Tydliggöra kulturens roll i samhällsbygget, bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet.  
 
• Skapa öppna och inkluderande platser för samtal om existentiella 
frågor tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter, 
ledare och deltagare 

  
Hållbarhet – i vår organisation 
Folkbildning är i en tid som vår kanske viktigare än någonsin för att kunna bibe-
hålla ett starkt civilsamhälle. Samtidigt känner vi att den ifrågasätts allt mer och 
kommuner visar tendenser på att minska bidragen till den. Huvuddelen av vår 
verksamhet är finansierad genom medel från staten, regioner och kommuner. 
Därför är det viktigt att vi arbetar med etikfrågor och transparens runt den verk-
samhet som rapporteras så att det inte ska finnas några tvivel om vår legitimitet. Vi 
kommer fortsätta förbättra kvaliteten på vår verksamhet genom att arbeta vidare 
med en särskild etikgrupp som ska granska det som rapporteras, men även löpande 
internutbilda all personal för att hålla en hög nivå. En annan del i kvalitetsarbe-
tet är att ständigt utveckla och förbättra vår ledarutveckling. Ledarutveckling är 
grunden till ett kvalitativt folkbildningsarbete och en förutsättning för stödet från 
Folkbildningsrådet.  
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Sensus Västra Sverige är en geografiskt stor region som omfattar 71 kommuner. För 
att bygga långsiktiga relationer är det en styrka att ha kontor och medarbetare som 
är lokalt förankrade och har god kännedom om lokala behov och förutsättningar. 
I Sensus utgår vi från idén om ett aktivt medarbetarskap. En grundförutsättning 
för det är att det finns en arbetsmiljö där vi känner tillit och ges möjlighet att växa. 
För det krävs att mål och inriktning är väl förankrade i organisationen och att alla 
ges möjlighet att påverka både sitt eget arbete och regionen i stort. Det krävs också 
en tydlighet vad gäller ansvar och befogenheter samt etablerade och kända forum 
och former för samverkan och beslut. För att kunna leva upp till Sensus identitet, 
huvudsaklig inriktning och verksamhetsplaner krävs ett pågående arbete med 
kompetensutveckling. 
 
Vi ska prioritera våra resurser på ett sätt som gör att Sensus Västra Sverige når fler 
och gör mer på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att utnyttja och utveckla digitala 
resurser ser vi till att fler får ta del av folkbildningen. Vi ska fullfölja framtagen 
plan för återställande av eget kapital för att kunna vara en hållbar samhällsaktör. Vi 
vill stödja våra samverkansparter på lång sikt och inte påverkas negativt av even-
tuella svängningar inom folkbildningens finansiering. Under perioden kommer vi 
att pröva olika sätt att bredda finansieringen av vår verksamhet. Vi ska med denna 
inriktning som grund aktivt söka projektbidrag, men också undersöka möjlighe-
ter att bedriva folkbildningsverksamhet, t.ex. inom ramen för idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). Tillsammans med andra regioner som bedriver Diplom- och 
annan externt finansierad kursverksamhet ska vi bidra till att denna verksamhet 
utvecklas såväl folkbildningsmässigt och som ett sätt att bidra till ett mer hållbart 
samhälle. 
 

Under perioden 2020-2024 vill vi 
 
• Fortsätta utveckla arbetet med en regional etikgrupp.  
 
• Prioritera resurser så att vi kan ha lokalkontor på de orter vi idag finns 
på med en bemanning på minst tre medarbetare per kontor. Detta för 
att skapa en dynamisk arbetsmiljö och för att kunna erbjuda kompetens 
inom olika områden. 
 
• Återställa det egna kapitalet till 10 procent av omsättningen. 
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Dagordningens punkt 12 

Fastställande av arvoden och övriga ersättningar 

Valberedningen föreslår att 

Sensus Västra Sverige ska följa förbundets riktlinjer, fastställda av Sensus 
förbundsstyrelse 2020-03-19, enligt nedan:

Ansvarsarvoden 

Till de mest arbetskrävande uppdragen utgår generella årsarvoden. De är ersättning 
för löpande arbete till de förtroendevalda som förutsätts ha beredskap att göra olika 
slag av insatser på kort varsel och stå till förfogande. 

• Regionordförande 1,5 x prisbasbeloppet per år 
• Vice regionordförande 0,50 x prisbasbeloppet per år 

  
Sammanträdesersättning 
Sammanträdesersättning betalas till närvarande ledamot i styrelse, arbetsutskott 
och till grupper inrättade av regionstyrelsen. Ersättning betalas även till ledamöter 
med ansvarsarvode, till fackligt utsedda ledamöter och till ledamöter i valbered-
ningen. Fackligt utsedda ledamöter förutsätts fullgöra uppdraget inom ramen för 
sin tjänst. 

Ersättning betalas även vid sammanträde med stöd av distansöverbryggande tek-
nik, vid vilket protokoll förs. 

Beräkningsgrund för sammanträdesarvoden 
• Sammanträde upp till och med 3 timmar: 1,5 % av prisbasbeloppet 
• Sammanträde mer än 3 timmar per dag: 3,0 % av prisbasbeloppet 

Traktamente, resor, övriga utlägg samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Traktamenten ingår i sammanträdesersättningen. 
Ledamöter har möjlighet att erhålla reseersättning, milersättning och ersättning för 
övriga utlägg såsom biljetter etc. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan erhållas motsvarande 1,4 x ledamots egen 
dagsförtjänst. 
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Ersättning för särskilda uppdrag 

Ledamot som gör insatser på uppdrag av regionstyrelsen eller arbetsutskottet, eller 
på begäran av presidiet (ordförande och vice ordförande) har möjlighet att erhålla er-
sättning. Till sådana insatser kan höra medverkan i aktiviteter beslutade av styrelsen, 
deltagande i utbildning, utbildningsresor, konferenser, representationsuppdrag etc. 

Vid större uppdrag som ledamot utför utanför sitt styrelseuppdrag sker ersättning 
efter överenskommelse med presidiet. 

Kompetensutveckling för regionstyrelsens ledamöter 

Ledamot som önskar kompetensutveckling för sitt uppdrag kan efter beslut av presi-
diet få vissa kostnader täckta. I första hand ersätts kursavgift, i andra hand resa, kost 
och logi. Normalt ersätts inte tiden. 

Förtroendevalda revisorer 

Sammanträdesarvode utgår inte. 
Traktamente etc., samma riktlinjer gäller som för regionstyrelsen. 

• Arvode: 0,15 x prisbasbeloppet per år utgår till såväl ordinarie 
förtroendevald revisor, som till ersättare. 

Ovanstående ersättningar utgår inte till revisor som fått sitt uppdrag utifrån anbuds-
förfarande. 

Utbetalningar 
Arvoden utbetalas halvårsvis i efterskott och utan anmodan. 
Reseersättning, milersättning och ersättning för övriga utlägg såsom biljetter etc. 
Utlägg, reseersättning, förlorad arbetsförtjänst utbetalas månadsvis efter inlämnande 
av uppgifter i Sensus reseräkningssystem. 

Ansvarsförsäkring 
Sensus har tecknat ansvarsförsäkringar för samtliga styrelser. 
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Dagordningens punkt 13  

Fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen 

Valberedningen föreslår att:

Regionstyrelsen för Västra Sverige ska bestå av 10 ledamöter. 
(Därtill kommer arbetstagarrepresentanter utsedda av personalen)
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Dagordningens punkt 14

Val av styrelse 

För mer information om de som föreslås som nyval, se kandidatpresentation nedan

a) Regionordförande:
 Valberedningen föreslår Marcus Gustavsson, nyval

b) Vice regionordförande:
 Valberedningen föreslår Ann-Marie Ericson, 
 nyval som v. ordf, omval i styr

c) Övriga styrelseledamöter:
 Ann-Kristin Falkeby, omval
 Brith Holm, omval
 Cecilia Halldner, omval
 Ingrid Kåwe, omval
 Sven Inge Kristensson, omval 
 Christer Johansson, nyval
 Johan Ernstsson, nyval
 Annalena Levin, nyval

d) Av personalen anmälda arbetstagarrepresentanter:
 Anmäls på stämman

Dagordningens punkt 15

Val av revisorer

a) en verksamhetsrevisor
 Bill Johansson, omval

b) en ersättare 
 Jan Kesker, nyval

c) bekräftelse av utnämnd auktoriserad revisor 
 Daniel Haglund, KPMG
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Dagordningens punkt 18 

Förslag på arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att:

Stämman antar följande arbetsordning för valberedning i Västra Sverige:

Arbetsordning för Sensus valberedning. Region Västra Sverige

Denna arbetsordning ska fastställas och vid behov revideras, vid varje ordinarie 
regionsstämma.

Valberedningens övergripande ansvar

- att till Sensus regionsstämma presentera lämpliga kandidater som   
 styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter och   
 förtroendevalda revisorer.
- att presentera förslag till ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
- att föreslå mötespresidium för stämman.

Valberedningen arbetar på uppdrag av regionsstämman och gruppen arbetar 
självständigt och konfidentiellt gentemot regionstyrelse, personal och övriga instanser.

Tillsättning av valberedning

Regionssämman väljer 3–5 ledamöter i valberedningen för en period som sträcker sig 
till och med nästa regionsstämma. Regionsstämman utser sammankallande. 
Ledamot i valberedningen är valbar på maximalt 6 år. 

Dagordningens punkt 16

Val av regionrepresentanter till förbundsstämman 

Valberedningen föreslår att 

styrelsen inom sig utser ombud till Sensus förbundsstämma.
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Valberedningens arbete

1. Valberedningen bedömer i vilken grad den nuvarande styrelsen   
 uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Sensus läge och  
 framtida inriktning. Detta bland annat genom till exempel kontakt   
 med styrelsens ledamöter och regionchef samt genom att ta del av alla  
 styrelseprotokoll. 

2. Valberedningen tillfrågar alla nuvarande uppdragsinnehavare om de  
 ställer sig till förfogande för ytterligare en mandatperiod.

3. Valberedningen tar emot nomineringar fram till den tidpunkt AU i   
 samråd med valberedningen bestämmer. Valberedningen genomför en  
 systematisk urvals- och sökprocess för att nominera kandidater till   
 styrelseposter.

4. Valberedningen föreslår stämman lämpligt antal ledamöter i styrelsen  
 inom ramen för Sensus stadgar. 
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Dagordningens punkt 19 

Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit till stämman
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