
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Årsredovisning
 

för
 

Sensus Västra Sverige
 

857203-9868
 
 
 

Räkenskapsåret
 

2021
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning
   
förvaltningsberättelse 2  
information om verksamheten 2  
väsentliga händelser under räkenskapsåret 3  
förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker 3  
flerårsöversikt 4  
resultaträkning 5  
balansräkning 6  
förändring i eget kapital 7  
noter 8  
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper 8  
not 2 bidrag 9  
not 3 operationella leasingavtal 9  
not 4 löner, andra ersättningar och sociala kostnader 9  
not 5 inventarier 10  
not 6 långfristiga värdepappersinnehav 10  
not 7 övriga kortfristiga fordringar 11  
not 8 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11  
not 9 skuld till kreditinstitut 11  
not 10 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11  

DocuSign Envelope ID: E625F774-120E-4A97-87C6-CD0B28D1E8A4



Sensus Västra Sverige
Org.nr 857203-9868

2 (12)
 

   
 

not 10 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11  

Styrelsen för Sensus Västra Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Information om verksamheten
 
Verksamhetens inriktning och organisation
Sensus studieförbund Västra Sverige (i fortsättningen Sensus) är en allmännyttig ideell förening. De
ingående medlemsorganisationerna redovisas i särskild förteckning.
 
Sensus bedriver verksamhet i form av studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet.
Verksamheten bedrivs i Västra Götaland, Halland och Värmland. Geografiskt är vi närvarande i hela
regionen och har kontor i Bengtsfors, Borås, Göteborg, Halmstad, Karlstad, Skövde och Uddevalla.
 
Genom vår stora bredd av såväl medlemsorganisationer och övriga samarbetsparter pågår en stor
folkbildningsverksamhet med stöd av stat, kommuner och tre regioner. I vår verksamhet når vi en
mångfald människor. Genom våra medlemsorganisationers struktur och med stöd av Västra
Götalandsregionen kan vi också bedriva ett regionalt utvecklingsarbete i tillägg till det lokala, vilket
självklart även gynnar det lokala.
 
Regionen har genomfört 61 829 studiecirkeltimmar där vi nått 7 709 unika deltagare. Vi har genomfört
42 295 timmar annan folkbildningsverksamhet, där vi nått 13 721 unika deltagare. Antalet kulturprogram
var 1 921 betyder ett verksamhetstapp motsvarande 39 % i relation med 2020.
 
Vi har också genomfört verksamhet inom ramen för särskilda insatser där Folkbildningsrådet avsatt
medel i egen pott för att arbeta med framför allt svenskundervisning och samhällsinformation för
asylsökande. Utöver dessa särskilda insatser har vi också beviljats medel från Länsstyrelsen för att arbeta
med TIA- projekt (Tidiga insatser asylsökande)
 
Regionen bedriver skolprojektet "Under samma himmel", med bidrag från Göteborgs stad, samt projektet
ett öppet västra Götaland finansierat av Västra Götalandsregionen samt Diplomutbildningar inom olika
områden.
 
Ekonomisk ställning och resultat
Regionen har ett överskott på 4 285 tkr som förs till eget kapital. Den del av eget kapital som överstiger
de 10 % av omsättningen som förbundsstyrelsen satt som mål kommer att användas för omställning,
utveckling och uppstart av verksamheten efter några år starkt präglade av pandemi och externa
granskningar. 
 
Skälen till det goda resultatet beror till största del på att vi inte har kunnat ställa om all verksamhet till
det digitala rummet samt att vi från och med november 2020 stängde ner all den fysiska verksamhet som
var anpassad och säker att genomföra trots Corona. Detta beslut ändrades inte förrän i halvårsskiftet
2021. I och med det har de verksamhetsrelaterade kostnaderna minskat rejält och vi vakans höll några
tjänster längre än planerat.
 
Föreningen har sitt säte i Göteborg.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Den enskilt största händelsen står pandemin för. Trots att vi nu har vi lyckats hitta nya former och
utbildat ledare och deltagare i digitala verktyg har mycket av den ordinarie verksamheten inte kunnat
genomföras. Vi har en stor andel verksamhet inom kulturområdet, t ex musik, körer och scenkonst. Den
verksamheten bygger på att deltagarna är samlade fysiskt och går inte att genomföra digitalt. Vi har
istället använt tid till kompetenshöjande insatser och internt utvecklingsarbete.
 
Folkbildningsrådet återkom med kravet på ytterligare genomlysning utifrån samma fastställda
riskparametrar som för granskningen på 2017-2019 års verksamhet. Nu avsågs verksamheten 2020.
Vi hittade inga allvarliga brister, oegentligheter eller fusk. Däremot valde vi att stryka verksamhet
motsvarande ca 5 % av slutrapporterad verksamhet då vi ser att stödet till några samverkansparter mer
blivit av karaktären verksamhetsbidrag än ett stöd till lärande insatser och det vill vi inte stå för.
 
Vi genomförde en extra stämma i april för att välja ny ordförande.
 
Hösten blev en återgång till arbetsplatserna och ett försök till uppstart. Vi genomförde också introduktion
av sju nya medarbetare. En utmaning är Göteborgs Stads nya bidragssystem som med kort
framförhållning sjösattes redan inför 2022. Eftersom det skiljer så stort från tidigare system, inte är
kompatibelt med det statliga systemet och helt bygger på bedömning har det skapat stor oro och stress
hos personalen som arbetar i Göteborg.
 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 
När 2022 inleds kan vi konstatera att i stället för en tydlig återstart av verksamheten så är vi åter inne i en
period av snabb smittspridning och nya restriktioner. Vi kommer att präglas av mindre verksamhet så
länge pandemin pågår. Pandemin tillsammans med resultatet av särskild utökad granskning (2017-2020)
och delvis nya villkor för statsbidrag och nytt bidragssystem för Göteborgs Stad kommer var för sig och
tillsammans bidra till minskade volymer och färre unika deltagare. 
 
För varje nedstängning och återgång till hemmakontoret gör det något med personalen och de vi
samverkar med. För varje gång blir det en något längre startsträcka att komma igång igen. Vi är
vaksamma på psykisk ohälsa bland personalen och över beteendeförändringar bland våra deltagare där
effekten kan bli att en planerat att delta i en studiecirkel men väljer att avstå. Vi kommer att få arbeta hårt
för att återta förlorad och pausad folkbildning samt utveckling av helt ny verksamhet.
 
Bortsett från Göteborgs Stad som väljer ett helt nytt bidragssystem och den oro som följer av detta, är det
glädjande att övriga kommuner i regionen väljer att bibehålla både system och anslag motsvarande 2021. 
Västra Götalandsregionen ser oss också som en självklar part, inte minst i de extra satsningar på återstart
av kulturlivet som vi kommer att vara en del av under året. Vi kommer att prioritera samverkan i de
lokala- delregionala- och regionala branschorganisationernas arbete för att upprätthålla förtroende, skapa
opinion och ökad synlighet relativt våra bidragsgivare.
 
2022 är sista året för de särskilda insatser som Folkbildningsrådet initierat, det vill säga
svenskundervisning och samhällsinformation för asylsökande. Det betyder att vi kommer att avveckla
verksamheten och därmed minska personalstyrkan med de ledare som varit anställda för uppdraget. Vår
egen personal kommer att söka nya vägar för hur vi kan arbeta med integration framåt, inte minst med de
deltagare vi mött och som nu fått ett uppehållstillstånd. Vi har också beviljats nya TIA-projekt som ska
sjösättas.
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Pandemin har knutit ihop Sensus som organisation på många sätt, inte minst avseende att våra
Diplomutbildningar blivit digitala. Det gör att vi ser över möjligheterna till en gemensam organisering för
hela organisationen i syfte att inte konkurrera med varandra och optimera de utbildningar vi väljer att
genomföra.
 
Vi har också tillsatt en arbetsgrupp som kommer att arbeta med stöd till regionen avseende
projektansökningar. Det kan t ex vara för TIA-projekt, men också för ett projekt med t ex stöd från
Allmänna arvsfonden. Vi ser att vi kan förmera de bidrag vi får med andra externa medel för att skapa
mer och nå bredare med folkbildningsmässiga insatser till utvalda målgrupper.
 
Under året kommer vi att arbeta regelbundet med gemensamma kompetenshöjande utbildningsinsatser
och att implementera en bra systematik avseende vårt kvalitetsarbete. Från och med 2022 har vi avsatt
regionala koordinativa resurser som stöd för kvalitetsarbetet.
 
 
 
 
Flerårsöversikt      
      
      
Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017
Medeltalet anställda 54 66 74 74 69
      
Verksamhetens intäkter (tkr) 66 585 75 950 91 450 94 722 90 532
Resultat efter finansiella poster (tkr) 4 285 6 274 5 017 -1 900 -139
Balansomslutning (tkr) 38 147 31 242 25 812 19 812 17 654
      
      
Eget kapital (tkr) 16 675 12 390 6 116 1 099 3 555
Soliditet % 43,71 39,66 23,70 5,60 20,00

 
 - 
 - 
 - 
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

 - 

Föreningens intäkter      
Deltagar- och försäljningsintäkter  7 739  16 487  
Bidrag 2 57 948  58 201  
Övriga intäkter  898  1 262  
Summa föreningens intäkter  66 585  75 950  
      
Föreningens kostnader      
Material och externa verksamhetstjänster  -7 084  -11 255  
Övriga externa kostnader 3 -19 293  -19 152  
Personalkostnader 4 -35 840  -39 136  
Avskrivningar och nedskrivningar  -218  -214  
Summa föreningens kostnader  -62 435  -69 757  
      
Verksamhetsresultat  4 150  6 193  
      
Resultat från finansiella poster      
Finansiella intäkter  137  84  
Finansiella kostnader  -2  -3  
      
Summa resultat från finansiella investeringar  135  81  
      
Resultat efter finansiella poster  4 285  6 274  
      
Årets resultat  4 285  6 274  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier och installationer 5 265  483  
  265  483  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Långfristiga värdepappersinnehav 6 40  40  
  40  40  
Summa anläggningstillgångar  305  523  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 309  768  
Skattefordran  127  186  
Övriga kortfristiga fordringar 7 15 721  15 397  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 447  1 910  
  18 604  18 261  
      
Kassa och bank  19 238  12 458  
Summa omsättningstillgångar  37 842  30 719  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  38 147  31 242  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Balanserat kapital  12 390  6 116  
Årets resultat  4 285  6 274  
Summa eget kapital  16 675  12 390  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 9 0  0  
Leverantörsskulder  1 988  2 095  
Övriga korta skulder  5 615  3 399  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 13 869  13 358  
Summa kortfristiga skulder  21 472  18 852  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  38 147  31 242  
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Rapport över förändringar i eget kapital   
Tkr   

 

    
    

 
Balanserat

eget kapital
Årets

resultat
Summa

eget kapital
    
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 099 5 017 6 116
    
Omföring årets resultat 5 017 -5 017 0
Årets resultat  6 274 6 274
Summa totalresultat 5 017 1 256 6 274
    
Utgående eget kapital 2020-12-31 6 116 6 274 12 390
    
Omföring årets resultat 6 274 -6 274 0
Årets resultat  4 285 4 285
Summa totalresultat 6 274 -1 989 4 285
    
Utgående eget kapital 2021-12-31 12 390 4 285 16 675
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Noter
Tkr
 
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.
 
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
bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.
 
Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
 
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
 
Inventarier    5 år
 
 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
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Not 2 Bidrag
 2021 2020  
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen    
    
Kommuner 7 272 6 788  
Regioner 15 741 15 794  
Statsbidrag 30 938 30 049  
Statsbidrag, uppdrag svenska dag 1 1 318 1 907  
Statsbidrag, uppdrag vardagssvenska 315 532  
Statsbidrag, uppdrag utrikesfödda kvinnor 0 452  
Statsbidrag, uppdrag föräldrars delaktighet i lärandet 339 205  
Statsbidrag, uppdrag arbetsmarknadsnära insatser 19   
TIA pojekt asyl 1 145 1 886  
Övriga bidrag 860 588  
Summa 57 948 58 201  
    

 
Not 3 Operationella leasingavtal
 
Framtida hyres- och minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara hyres- och leasingavtal:
 
 2021 2020  
Förfaller till betalning inom ett år 6 665 6 627  
Förfaller till betalning senare är ett år men inom fem år 3 257 6 607  
Summa 9 922 13 234  
    

Under periodens kostnadsförda hyres och leasing avgifter                                 6 570                    7 315  

Avser kontorsfastigheter samt musikhus och leasingavtal på kopieringsmaskin och skrivare. Hyresavtalet
på Södra Hamngatan sträcker sig fram till 2023-03-31
 
 
Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 
I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt
prisbasbelopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BRNAR 2002:9.
 
 2021 2020  
    
Antal anställda tjänstemän    
Kvinnor Sverige 38 46  
Män Sverige 16 20  
Summa 54 66  
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Löner och andra ersättningar    
Styrelse och ordförande 192 280  
Kulturarbetare 970 970  
Anställda tjänstemän 22 569 25 296  
Externa kurs- och cirkelledare 1 425 1 695  
Totala löner- och ersättningar 25 156 28 241  
    
Sociala kostnader    
Kulturarbetare 305 280  
Styrelse 31 42  
Anställda tjänstemän 6 689 7 541  
Externa kurs-och cirkelledare 659 501  
    
Pensioner    
Anställda tjänstemän 2 736 2 400  
Externa kurs-och cirkelledare 122 115  
    
Totala sociala kostnader inklusive pensionskostnader 10 541 10 879  
    
Styrelseledamöter inklusive ordförande    
Regionchef och andra ledande befattningshavare 5 7  
Varav män 2 2  
Antal styrelseledamöter på balansdagen 11 12  
Varav män 4 5  
    

Avtal om avgångsvederlag
Sensus Västra Sverige har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag utöver
lagstadgade till personer i ledande ställning.
 
 
Not 5 Inventarier
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4 961 4 895  
Inköp  66  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 961 4 961  
    
Ingående avskrivningar -4 478 -4 264  
Årets avskrivningar -218 -214  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 696 -4 478  
    
Utgående restvärde enligt plan 265 483  

 
Not 6 Långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 40 40  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40  
    
Bokfört värde 40 40  
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Bokfört värde 40 40  

    
 
Not 7 Övriga kortfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Statsbidragsfordran 15 679 15 066  
Diverse kortfristiga fordringar 42 331  
 15 721 15 397  
    

 
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda hyror 1 437 1 634  
Upplupna intäkter 10 263  
Övriga poster  13  
 1 447 1 910  
    

 
Not 9 Skulder till kreditinstitut
 
Utnyttjad checkräkningskredit är 0 tkr per 2021-12-31 ( 0 tkr ) av totalt beviljade 10 000 tkr.
För denna kredit har säkerhet ställts av Sensus Riksförbund.
 
 
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Semesterlöner 1 838 1 890  
Upplupna sociala avgifter 787 707  
Upplupna löner 136 365  
Avgift Riksförbund 7 742 7 336  
Förutbetalda intäkter 2 010 2 181  
Övriga upplupna kostnader 1 358 878  
 13 870 13 358  
    

Varav skulder inom Sensus                                                                                 7 742                    7 336
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Till föreningsstämman i Sensus Västra Sverige, org. nr 857203-9868 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sensus Västra Sverige för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten el-
ler inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, 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 be-
slut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sensus Västra Sverige för år 2021. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt 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 ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.  

 
Göteborg    
  
KPMG AB  
  
  
  
Daniel Haglund Bill Johansson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
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