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Förslag till Huvudsaklig inriktning Sensus Norrland för åren 2022 – 

2023 

Grund och Syfte 

Sensus studieförbund Region Norrland arbetar med utgångspunkt från den Identitet som gäller för hela 

Sensus studieförbund.  

 

Det övergripande målet för regionen är att:  

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  

 Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i 

samhällsutvecklingen  

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället  

 Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 

Sammanhang 

Regionen är en del av ett studieförbund som arbetar med bildning och kultur. Med folkbildningen som mål, 

metod och förhållningssätt är vi till för våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi 

formas av och formar samtidigt vår samtid, närvärld och omvärld.  

 

Vi lever i en allvarlig klimatkris med flera olika rörelser aktiva i arbetet för klimatet och i en tid med allt 

tydligare utmaningar kring demokratin samt människors lika värde. 

 

Fortfarande pågår coronapandemin som ställer människor inför utmaningar som de inte upplevt tidigare 

och som kan leda till motsättningar mellan grupper i samhället.  

 

Vi lever också i en tid med allt snabbare digitalisering som i sig innebär både utmaningar men också stora 

möjligheter. I samhället iakttar vi också ökat fokus på psykisk och existentiell hälsa. Allt detta är stora 

skeenden som skapar ett förändringstryck på hela samhället.  

 

Det är nu som studieförbundens roll och verksamhet blir allt viktigare. Samtidigt sker det kanske största 

ifrågasättandet av studieförbunden sedan starten av folkbildningen. Starka röster ifrågasätter systemet, 

finansieringen och verksamheten med dess pedagogiska idé och prägel.  

 

I det som händer samverkar vi med andra aktörer för att göra vår röst hörd som del av folkbildningen och 

civilsamhället. Viktigast är att vi verkar nära våra medlemsorganisationer och samarbetsparter som vi delar 

många utgångspunkter, utmaningar och möjligheter med parallellt med att vi strävar att nå nya målgrupper. 

Ett viktigt uppdrag är att skapa mötesplatser för människor för att leva i en mångkulturell miljö och att 

skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang i samhället. 

 

I det regionala perspektivet samverkar Sensus Region Norrland med de fyra Regionerna (Norrbotten, 

Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) och även med de 44 kommuner som finns inom 

verksamhetsområdet för Sensus region Norrland. 
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Tillsammans med riksförbundet och övriga regioner arbetar vi för Ett Sensus. Det innebär att vi aktivt 

deltar i gemensamma aktiviteter inom Sensus och bidrar med våra erfarenheter men också är beredda att 

lära och ta till oss av hur andra gör. 

Prioriteringar 2022 – 2023 

Med utgångspunkt i grund och syfte med regionens verksamhet ska den prioriterade inriktningen för 

stämmoperioden 2022 – 2023 vara insatser inom följande områden. Det är regionstyrelsen som i 

verksamhetsplaner för respektive år ska konkretisera uppdrag inom angivna områden. 

Hållbarhet 

Folkbildning är en metod och arena för det demokratiska samtalet och är vårt sätt att verka för ett hållbart 

samhälle, lokalt och globalt. Genom att möjliggöra för människors lärande och engagemang gör vi skillnad 

i samhället. Folkbildning är det sätt som vi verkar igenom då vi anser att det främjar människors förmåga 

att tillsammans finna lösningar på både individuella och samhälleliga hållbarhetsutmaningar.  

 

Regionens arbete inom området hållbarhet syftar till att samordna, underlätta och utveckla det vi gör 

tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsparter.  

 

Insatserna ska inriktas på områdena  

 Mänsklig och existentiell hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

Rättighetsbaserat förhållningssätt 

I allt vi gör utgår vi ifrån att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas 

likvärdigt. Vi vill påverka sammanhang så att fler med olika erfarenheter och identiteter känner sig in-

kluderade. I verksamheten ska olikheter tas tillvara och alla ska känna sig delaktiga och respekterade. Det 

handlar om att leva enligt Sensus värderingar, att involvera fler deltagare, en mångfald perspektiv och 

erfarenheter. På så sätt bidrar vi till demokratins mångfald och dess långsiktiga fortlevnad.  

 

I fokus under stämmoperioden ska följande områden vara: 

 

 Värna och utveckla det demokratiska samhället. 

År 2021 uppmärksammades att Sverige haft demokrati i 100 år sedan kvinnor fick rösträtt år 1921. 

Demokratin är dock inte given och det finns tydliga tendenser till att det demokratiska styrelsesättet 

ifrågasätts. 

 

Ett av statens fyra syften med folkbildningen är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin. Grunden för regionens konkreta insatser är studiematerialet Vår Svenska 

Demokrati som bl a finns tillgängligt på adressen vårsvenskademokrati.se 

 

 Värna minoritetsbefolkningarnas ställning inom regionen 

Sverige har erkänt följande grupper som nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, 

judar och romer. Enligt FN:s definition är samerna dessutom ett ursprungsfolk, vilket innebär att de har 

vissa kollektiva rättigheter som de övriga grupperna saknar.  

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/fn
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Livsfrågor 

Klimatkrisen, antidemokratiska tendenser, sociala rörelser för människovärdets försvar liksom 

konsekvenser av pandemin och den snabba digitaliseringen ställer grundläggande frågor om människans 

framtida villkor.  

 

 Varje människas rätt till sin livsåskådning och identitet är demokratins utgångspunkt.  

 Existentiell och psykisk hälsa blir allt mer aktuell för individer och grupper.  

 På vilket sätt har pandemin och den fysiska isolering som varit nödvändig påverkat oss?  

 Finns det risk att människor söker enkla och grunda svar på komplexa skeenden och frågor?  

 

Dessa frågor är angelägna för Sensus men även för medlemsorganisationer och samarbetsparter. Regionen 

ska därför de kommande åren skapa och bidra till möten och samtal där människor kan dela, gestalta och 

reflektera livsfrågor.  

Folkbildningens förhållningssätt och pedagogik 

Som studieförbund finns Sensus genom sina relationer och kontakter i många delar av samhället. 

Folkbildningen behövs som arena för det demokratiska samtalet, för människor att tillsammans finna lös-

ningar på individuella och samhälleliga utmaningar. Det är genom möten, upplevelser, samtal och utbyten 

av varandras erfarenheter, kompetens och perspektiv som vi tillsammans förkroppsligar demokrati i 

praktiken.  

 

För att bli framgångsrika i att genomföra den prioriterade inriktningen krävs fokus inom följande områden: 

 

 Samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsparter ska utvecklas i syfte att skapa förtroende 

samt bygga nära relationer.  

 

 Breda relationer som gör det möjligt för olika grupper, sammanhang och perspektiv att mötas. Inte 

minst vad gäller interkulturella och interreligiösa möten.   

 

 Den digitala utvecklingen ska fortsätta med stöd till medlemsorganisationer och samarbetsparter med 

syfte att höja och bredda den digitala kompetensen för att göra folkbildningen mer tillgänglig. 

 

Verksamhetsformer  

Verksamheten genomförs i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram samt 

särskilda folkbildningsinsatser för t.ex. asylsökande och personer med uppehållstillstånd.  

 

Regionen arbetar även med verksamhet i projekt som är linje med Sensus Identitet.  

Organisation 

Regionstämman är regionens högsta beslutande organ. Styrelsen är regionens verkställande organ och 

fattar beslut när regionstämman inte är samlad. Verksamheten leds av regionchefen och verksamheten är 

indelad i tre enheter:  

 

 Kyrka och Ideella leds av enhetschef 

 Rock och Pop leds av enhetschef 

 Stab och Projekt leds av regionchef 
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Regionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Regionkontoret finns i 

Örnsköldsvik. Kontor finns även i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Verksamhet bedrivs 

i regionens samtliga 44 kommuner. 

 

Resurser/finansiering 2022 – 2023 

Stabil tillväxt och stabila finanser 

Regionen ska sträva efter att ha en stabil tillväxt och regionens kapital ska användas för att ytterligare 

utveckla verksamheten. Det egna kapitalet ska säkerställas på en nivå som uthålligt överstiger 10 procent 

av omsättningen.  

 

Allt vi gör är folkbildning. Regionen ska arbeta aktivt och ansvarsfullt med att finansiera verksamheten 

genom stats-, region- och kommunbidrag, med deltagarintäkter och med annan extern finansiering. 

Särskild uppmärksamhet ska riktas till möjliga konsekvenser av förestående förändringar av statsbidraget 

från och med år 2024. 

 

 

 2022 2023 

Intäkter  tkr tkr 

Deltagarintäkter o försäljning  4 800 5 500 

Statsbidrag  23 700 23 700 

Region/Landstingsbidrag  4 000 4 200 

Kommunbidrag  5 200 5 400 

Övriga bidrag  3 300 3 300 

Övriga intäkter  300 300 

Summa intäkter  41 300 42 400 

 

Kostnader  
Personalkostnader  23 000 23 500 

Verksamhet inkl lokaler &  
administrativa kostnader  

17 500 18 900 

Summa kostnader  40 500 42 400 

   

Netto  800 0 

 


