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Styrelsen för Sensus Stockholm-Gotland får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

  

Verksamhetens inriktning 

Sensus studieförbund Stockholm-Gotland är en allmännyttig ideell förening. De ingående 

medlemsorganisationerna redovisas i särskild förteckning. 

  

Sensus Stockholm-Gotland bedriver tillsammans med sina medlemsorganisationer och övriga 

samarbetsparter verksamhet i form av studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. 

Vi har egna lokaler i Medborgarhuset, två musikhus i Stockholm (i Sollentuna och i city på Wallingatan) 

kontor och utbildningslokaler i Norrtälje och kontor på Gotland i Visby. Verksamhet tillsammans med 

medlemsorganisationer och samarbetsparter bedrivs både runt om i vår region och i Sensus egna lokaler. 

  

Uppfyllande av ändamålskravet 

Sensus Stockholm-Gotlands ändamål enligt stadgan är: 

  

Verksamhetsidé 

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom 

kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. 

Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete. 

  

Måluppfyllelse 

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

Bidragsberättigad folkbildning, finansierad via offentliga folkbildningsbidrag inklusive deltagaravgifter. 

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

Projektfinansierad verksamhet, främst via Allmänna arvsfonden, MUCF och europeiska strukturfonderna.  

Uppdrag för arbetslivet, främst för våra medlemsorganisationer, fackförbund, kommuner och stadsdelar i 

regionen. 

  

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

är grund för allt vi gör. Genom folkbildningen verkar vi för att varje människa uppfattar sig som lärande 

och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  

Föreningen har inte några ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. Enligt styrelsens bedömning har 

föreningen inga eventualförpliktelser.  

  

2021 har präglats av coronapandemin och restriktioner utifrån pandemiläget har inneburit betydande 

inskränkningar i verksamheten större delen av året. Detta har till exempel medfört att vissa mindre 

föreningar och musikgrupper har gjort långa uppehåll i sin verksamhet och ibland till och med lagt ned 

sin verksamhet. Vidare har nytt regelverk kring vår bidragsberättigade verksamhet påverkat volymen 

bland annat genom regeln om max 480 timmar per ledare och deltagare. Detta visar sig bland annat i 

musikverksamheten och i verksamhet där många deltagare är arbetslösa, ofta nya i Sverige och där 

föreningsverksamhet är en betydande del av deras utveckling, bildning och vardag.  

  

Vi har fortsatt stort fokus på digital folkbildning och har under 2021 satsat stora resurser på att utbilda 

ledare och deltagare i digitala tjänster kring verksamhetsrapportering. Som ett led i studieförbundens etik- 

och kvalitetsarbete under 2020 och 2021 kommer det inte vara möjligt att rapportera bidragsberättigad 

verksamhet via så kallade papperslistor 2022, all rapportering ska ske digitalt och majoriteten av vår 

verksamhet har rapporteras digitalt redan under 2021. Då Sensus jobbar tillsammans med ledare, 

deltagare och föreningar som ofta är nya i Sverige, inte är starka i svenska språket och har begränsade 

ekonomiska förutsättningar och därmed digitala hjälpmedel har detta varit ett omfattande arbete för våra 

medarbetare.   

  

Vår uppdragsverksamhet har minskat även den under pandemin men mycket har trots allt kunnat 

genomföras digitalt. Uppdragsutbildningar för kommuner, fackförbund, stadsdelar och församlingar har 

pågått men i mindre omfattning än ett normalt år. Detsamma gäller vår LSS-verksamhet Medis 5 samt 

Kreativt center, en daglig verksamhet för synskadade och blinda som bedrivs på uppdrag av Stockholm 

Stad.   

  

Samtliga studieförbund i Sverige har under 2021 fortsatt att göra särskilda granskningar av den 

bidragsberättigade verksamheten utifrån särskilt utvalda riskparametrar. Utifrån det som framkommer i de 

särskilda granskningarna vidareutvecklar vi kontinuerligt rutiner framåt. Vi ser redan resultat av detta när 

vi jämför till exempel dubbelrapporterade deltagare mellan 2020 och 2021. Vi lägger också fortsatt stora 

resurser på att stärka vårt anordnarskap, vi utvecklar våra ledarutbildningar, tar fram studieplaner med 

alla de vi samarbetar med, planerar in fler verksamhetsbesök och har utvecklat sätt att jobba kring de 

ekonomiska redovisningarna som ska ge oss säkerhet kring att alla underlag är korrekta. Vi har ett 

kvalitetsteam bestående av två personer som har kvalitetsarbete som en stor del av sin tjänst. De för en 

kontinuerlig dialog med till exempel vårt koordinatorsteam och våra verksamhetsutvecklare och tar fram 

och implementerar  kvalitetsrutiner tillsammans med dem i det löpande arbetet i verksamheten.   
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Särskild händelse efter årets slut 

  

Varje år granskar Sensus regioner minst 5% av sin verksamhet. 2022 bestämde vi oss för att granska 

samtliga s.k. papperslistor kring några specifika verksamheter. Vid denna granskning hittades 

felaktigheter i rapporteringen i sex olika föreningar, alla hanterade av en och samma 

verksamhetsutvecklare. Dessa felaktigheter har inte upptäckts tidigare trots att verksamheten granskats. 

Genom bland annat nya verktyg och system för granskning som utvecklats samt all erfarenhet som byggts 

upp utifrån de omfattande kontroller alla studieförbund jobbat med de senaste åren upptäckte regionens 

interna granskare felaktigheterna i 2021 års rapportering och vi kan även se att felaktigheter finns längre 

bak än så.    

  

Vi har konstaterat att föreningarna är aktiva, har mycket verksamhet, många ledare och deltagare och att 

Sensus relationer med flera av föreningarna är aktiva och bra. Vi ser samtidigt att det framförallt under 

2021 finns omfattande rapportering av verksamhet som inte är korrekt. Det kommer troligtvis ta 

ytterligare några månader innan vi kan kvantifiera granskningsärendet på ett tryggt sätt. Vi har dock 

hunnit göra en översiktlig granskning av åren 2017-2021, talat med nyckelpersoner i de olika 

föreningarna samt genomför nu samtal med ledare och deltagare i aktuella verksamheter. Vi har en 

kontinuerlig dialog med våra bidragsgivare kring ärendet, samtalar med vår upphandlade revisor, vår 

förtroendevalda revisor, Sensus Rektor och förbundsordförande.  

 

Utifrån hur långt granskningen har hunnit är det ännu för tidigt att slutgiltigt kvantifiera ärendet. Styrelsen 

har diskuterat storleken på avsättningen utifrån olika parametrar, bland annat rimlighetsbedömningar av 

den granskade verksamheten, ekonomisk påverkan på regionen och säkerställande av att regionens övriga 

verksamhet skall påverkas i så liten grad som möjligt.I och med den granskade volymens storlek ser 

styrelsen att regionen kommer göra en betydande verksamhetsstrykning hos våra bidragsgivare. 

 

Styrelsen har utifrån detta beslutat att föreslå regionstämman att göra en avsättning på fem miljoner 

kronor redan 2021. Avsättningen tas helt och hållet från det egna kapitalet. 

 

  

Ekonomisk ställning och resultat 
  

Årets resultat innan föreslagen avsättning enligt ovan var 2 769 tkr. Överskottet hade bland annat bäring 

på att vi har minskade verksamhetskostnader på grund av pandemin. Utifrån granskningsärendet som är 

aktuellt i regionen och som upptäcktes efter årsbokslutet rekommenderar styrelsen en avsättning på fem 

miljoner kronor vilket innebär ett resultat på -2 231 tkr.  

Regionen har ett eget kapital som ligger på en trygg nivå men avsättningen innebär att vi gör en 

handlingsplan för att bibehålla den nivån och säkerställer att det egna kapitalet uppgår till 10 % 

kommande två år. Regionen har fortsatt en i allmänhet god likviditet.  

            

Flerårsöversikt           

            

  2021 2020 2019 2018 2017 
            

Resultat           

Verksamhetens intäkter 43 666 47 634 52 212 58 495 69 746 

Verksamhetens kostnader -45 932 -48 172 -52 351 -61 034 -70 161 

Verksamhetens resultat -2 266 -538 -139 -2 538 -416 

Resultat från finansiella investeringar 35 27 35 -87 39 

Årets resultat -2 231 -511 -104 -2 625 -377 
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Framtida utveckling  

  

Folkbildningsrådet har aviserat att bidragsfördelningsprinciperna för studieförbundens statsbidrag 

kommer förändras under 2024. Redan under 2023 vet vi hur dessa kommer att se ut. Detsamma gäller för 

flera kommuner inom vår region samt Kulturförvaltningen i Stockholms Stad. Kulturförvaltningen i 

Stockholm kommer redan under hösten 2022 att förändra bidragsvillkoren för studieförbunden med 

intentionen att tyngdpunkten för bidragsfördelningen ska vara kvalitativa snarare än kvantitativa och även 

vara framåtsyftande ansökningar snarare än baserade på tidigare verksamheter. Vi följer utvecklingen 

noggrant och deltar i samtal kring villkoren för att kunna ställa in organisationen utifrån de nya 

förutsättningarna.  

  

Regionen kommer fortsatt ha ett extra fokus på en långsiktig hållbarhet i verksamhet och ekonomi med 

tydlig koppling till Sensus identitet och målområden. Vår identitets målområden ligger i linje med statens 

och regionens utmaningar för ett hållbart samhälle och därmed behov av folkbildningsinsatser. Vi 

kommer ha huvudfokus på bidragsberättigad verksamhet men jobba för att även finansiera verksamhet 

med andra medel än bidrag. Vi har därför under 2021 stärkt vår kapacitet kring att bygga upp 

verksamheter med hjälp av projektfinansiering och uppdrag, till exempel från Allmänna Arvsfonden, 

MUCF och olika EU fonder. Oftast rör det sig om specifika projekt för särskilda målgrupper, uppdrag 

inom kommunal verksamhet, arbetsmarknad och så vidare. Vi tror det är viktigt att ha fler ben att stå på 

och det ger oss möjlighet att bedriva verksamhet som bottnar i vår identitet och våra målområden men 

som inte ryms inom den traditionella bidragsberättigade verksamhetens ramar.  

Utifrån det omfattande granskningsarbete i regionen och som även andra studieförbund har jobbat med de 

senaste åren bygger vi också upp ännu starkare system kring kvalitets- och etikarbetet  såväl i vår region 

som inom Sensus nationellt. I tillägg till det kommer nya arbetssätt och möjligheter som digitaliseringen 

av verksamhetsrapporteringen och utveckling av fler kvalitetssystem ytterligare stärka kvalitetsarbetet 

och begränsa risken för felaktig rapportering.  

  

Några jämförande nyckeltal   2021 2020 Beräkningsformel 

  

Likviditet     115% 145%  Omsättningstillgångar/ 

      Summa skulder 

Soliditet     14% 32% Eget kapital/ 

      Totala tillgångar 

Arbetskraftskostnad      69% 61%      Personalkostnader/ 

      Omsättning 

Lokalkostnader i förhållande till oms        12% 13%    Lokalkostnader/ 

      Omsättning 

  

Förändring av eget kapital inklusive årets resultat: 

Balanserade medel:      5 029 623,38 kr 

Årets resultat:      -2 230 945,45 kr 

Totalt eget kapital inkl. årets resultat:    2 798 677,93 kr  
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Resultaträkning 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 
  

  

 

 

Verksamhetens intäkter           

Deltagar- och försäljningsavgifter   13 148   14 641   

Bidrag 1 34 897   31 271   

Övriga intäkter  2 621   1 722   

    48 666   47 634   

            

Verksamhetens kostnader           

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 3 -3 444   -4 604   

Övriga externa kostnader 4, 5 -12 435   -14 400   

Personalkostnader 6 -29 943   -29 064   

Avskrivningar och nedskrivningar   -110   -104   

Avsättning Särskild händelse 7 -5 000   0   

    -50 932   -48 172   

            

Verksamhetsresultat   -2 266   -538   

            

Resultat från finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 36   30   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -2   -3   

    35   28   

Resultat efter finansiella poster   -2 231   -511   

            

Resultat före skatt   -2 231   -511   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Inventarier, verktyg och installationer 9 132   242   

    132   242   

            

Summa anläggningstillgångar   132   242   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kundfordringar   1 187   1 172   

Övriga fodringar 10 12 101   10 637   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 018   1 906   

Kassa och bank   5 178   1 740   

Summa omsättningstillgångar   20 484   15 455   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   20 616   15 697   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Balanserat resultat 12 2 799   5 030   

Summa eget kapital   2 799   5 030   

            

Avsättningar 13         

Avsättning Särskild händelse   5 000   0   

Summa avsättningar   5 000   0   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   2 027   1 885   

Aktuella skatteskulder   19   0   

Övriga skulder 14 2 504   1 499   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 8 267   7 283   

Summa kortfristiga skulder   12 817   10 667   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   20 616   15 697   
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Noter 

  

  

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  

  

Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. De viktigaste redovisnings- och 

värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.  

  

Värderingsprinciper m.m.    

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

  

Fodringar 

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

  

Bidrag 

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.  

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad 

bidraget är avsett att täcka. 

  

Deltagar- och försäljningsintäkter 

Intäkten redovisas i den period som verksamheten har ägt rum.  

  

Övriga intäkter 

Sålda tjänster inom Sensus och mot MO samt lokalintäkter.  

 

Avsättning 
En tidigare händelse har medfört en förpliktelse att redovisa en avsättning då denna sannolikt medför att 

ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera händelsen när beloppet kan uppskattas på ett 

tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet är fortfarande osäker men avsättningen redovisas 

till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

Avsättningen redovisas inte för utgifter som på något sätt hör samman med den framtida verksamheten.  

Avsättningen kommer endast tas i anspråk för de poster som avsättningen ursprungligen varit avsedd för. 

  

Avskrivningsprinciper och anläggningskostnader 

För maskiner och inventarier görs avskrivning enligt plan på ursprungliga anskaffningsvärden och 

beräknad livslängd.  

  

Följande avskrivningsprinciper tillämpas: 

  

- IT-utrustning (datorer mm) 3 år 

- Övriga inventarier  5 år 

  

Ideellt arbete 

Utöver anställd personal har Sensus många cirkelledare och kulturarbetare som genomför verksamhet 

utan någon ersättning.  
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Not 1 Bidrag 

  2021 2020   

Statsbidrag 21 209 19 403   

Statsbidrag, uppdrag asylverksamhet 481 351   

Uppsökande och motiverande insatser 0 7   

Föräldrars delaktighet i lärandet 39 47   

Uppdrag vardagssvenska 9 30   

Landstingsbidrag 4 458 4 033   

Kommunbidrag 4 088 3 911   

Projektbidrag 1 624 1 556   

ESF-bidrag 178 199   

Allmänna Arvsfonden 2 812 1 736   

  34 897 31 271   

        

 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

  2021 2020   

Sålda tjänster 423 407   

Lokalintäkter 90 73   

Kostnadsersättningar 0 2   

Övriga intäkter 109 240   

Stöd till flytt- och renoveringskostnader* 0 1 000   

  621 1 722   

        

*Extra bidrag från Sensus Riksförbund för att täcka delar av kostnader som uppstått i samband med 

återflytt till Medborgarhuset. 

  

  

Not 3 Material och externa verksamhetstjänster 

  2021 2020   

Materialkostnader, studiematerial -1 854 -1 578   

Ersättning juridiska personer -1 590 -3 027   

  -3 444 -4 604   

        

  

Not 4 Operationella leasingavtal 
 Förfaller till betalning enligt följande: 

  2021 2020   

        

Inom ett år 3 370 3 278   

Senare än ett år men inom fem år 14 643 14 571   

  18 013 17 849   
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Not 5 Övriga externa kostnader 

  2021 2020   

        

Lokaler/fastigheter -5 302 -7 303   

Förbrukningsinventarier, reparation m.m. -1 155 -1 482   

Resekostnader, kost/logi, transporter -164 -202   

Marknadsföring -181 -157   

Kontorskostnader -5 547 -5 220   

Övriga externa kostnader -87 -37   

  -12 435 -14 400   

        

  

  

Not 6 Personalkostnader 

  2021 2020   

Styrelse         

Antalet ledamöter i distriktsstyrelsen är 13 stycken, varav en         

fackligt förtroendevald         

Könsfördelning 6 män och 7 kvinnor.         

          

Arvoden förlorad arbetsinkomst -184 -145     

Sociala kostnader  -56 -45     

          

Summa -240 -190     

          

Sensus har ej några åtaganden för pensioner till styrelsen.         

          

Anställd månadsavlönad personal         

Tillsvidareanställda 49 45     

Därav män/kvinnor 23/26 19/26     

          

Regionchef och andra ledande befattningshavare (ej 

heltidstjänster) 6 6     

Därav män/kvinnor 4/2 3/3     

          

Visstidsanställda 6 4     

Därav män/kvinnor 4/2 2/2     

          

Löner månadsavlönad personal -19 138 -18 350     

Sociala kostnader -5 791 -5 069     

Pensionskostnader -2 481 -2 431     

Summa -27 410 -25 850     

          

Verksamhetspersonal         

Cirkelledare 1698 1 768    

Därav män/kvinnor 716/982 791/977    

Artister, föreläsare 693 620    

Därav män/kvinnor 362/331 349/271    

Övriga verksamhetsledare 56 89    

Därav män/kvinnor                                                  19/37            27/62 
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Totalt antal cirkel-, grupp- och kulturarbetare, ej lika med         

summan ovan. 2 321 2 348     

          

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

ideellt.         

          

          

Arvoderade ledare         

Antal arvoderade ledare 148 174     

Arvoden cirkelledare -1 897 -2 207     

Sociala kostnader -512 -596     

Arvoden artister, kulturarbetare -225 -267     

Sociala kostnader -54 -65     

Arvoden övriga verksamhetsledare -449 -407     

Sociala kostnader -235 -230     

Summa -3 381 -3 777     

          

Sensus har ej några åtaganden för pensionsförsäkringar till 

cirkelledare som ej är tillsvidareanställda utöver sociala 

avgifter enligt lag. Tillsvidareanställda cirkelledare redovisas 

ovan.         

          

Övriga personalkostnader         

Kostnadsersättningar -62 -88     

Utbildningskostnader (kurs/konferensavgifter) -173 -98     

Företagshälsovård - friskvård -293 -311     

Övriga personalkostnader -35 -63     

Summa -563 -560     

          

Summa personalkostnader brutto -30 377 -31 784     

          

Avgår:         

          

Lönebidrag  1 643 1 226     

Företagsstöd   88     

          

Summa personalkostnader netto -29 943 -29 063     

          

  

  

Not 7 Avsättning Särskild händelse efter verksamhetsårets slut 
  2021 2020   

        

Avsättning efter intern granskning -5 000 0   

  -5 000 0   

I och med den granskade volymens storlek ser styrelsen att regionen 

kommer göra en betydande verksamhetsstrykning hos våra 

bidragsgivare. Därför har styrelsen beslutat att föreslå regionstämman att 

göra en avsättning på fem miljoner kronor redan 2021. Avsättningen tas 

helt från det egna kapitalet.    
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Not 8 Finansiella intäkter 

  2021 2020   

        

Ränta Swedbank 36 30   

  36 30   

  

Not 9 Inventarier 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 4 918 4 698   

Inköp   220   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 918 4 918   

        

        

Netto anskaffningsvärde 4 918 4 918   

        

Ingående avskrivningar -4 676 -4 573   

Årets avskrivningar -110 -104   

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 786 -4 676   

        

Utgående redovisat värde 132 242   

        

  

Not 10 Övriga fodringar 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Upplupna bidragsintäkter 11 482 10 276   

Kortfristiga fodringar 10 53   

Skattekonto 609 285   

Fordringar anställda 0 23   

  12 101 10 637   

        

  

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Förutbetalda kostnader 1 027 1 131   

Upplupna intäkter 991 775   

  2 018 1 906   

        

  

Not 12 Eget kapital 
  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående balans 5 030 5 540   

Redovisat resultat -2 231 -511   

Utgående balans 2 799 5 030   
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Not 13 Avsättningar 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

        

Avsättning efter intern granskning 5 000 0   

  5 000 0   

I och med den granskade volymens storlek ser styrelsen att 

regionen kommer göra en betydande verksamhetsstrykning hos 

våra bidragsgivare. Därför har styrelsen beslutat att föreslå 

regionstämman att göra en avsättning på fem miljoner kronor 

redan 2021. Avsättningen tas helt från det egna kapitalet.     

  

Not 14 Övriga kortfristiga skulder 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Personalens källskatt -581 -531   

Förutbetalda bidrag -1 919 -688   

Övriga kortfristiga skulder -4 -3   

Återtag statsbidrag efter granskning 0 -277   

  -2 504 -1 499   

        

  

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Upplupna löner -80 -216   

Semesterskuld inklusive sociala avgifter -2 182 -1 992   

Sociala kostnader -698 -647   

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader -537 -106   

Administrationsavgift Sensus riksförbund -4 771 -4 322   

  -8 268 -7 283   

        

  

Not 16 Eventualförpliktelser 

Föreningen har inte några ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. Enligt styrelsens bedömning har 

föreningen inga eventualförpliktelser. 
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