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Den huvudsakliga inriktningen ska utvärderas och eventuellt justeras vartannat år i samband 
med regionstämman.

All verksamhet ska utgå ifrån Sensus identitet och skapas tillsammans med och för våra med-
lemsorganisationer (MO), samverkansparter (SP), deltagare, förtroendevalda och anställd 
personal.

All verksamhet genomsyras av Sensus identitet och stadgar, den ska hålla hög kvalitet och 
säkras så att den uppfyller Folkbildningsrådets syften såväl som samhällets förväntningar på 
folkbildningen. 

Sammanhang

Sverige står inför ett utmanande 20-tal, där mycket ska hända för att uppnå FN:S hållbar-
hetsmål och vad som är uppsatt i Agenda 2030. Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland 
Ukraina. Det säkerhetspolitiska läget har därmed försämrats i vår närhet och i vår omvärld.

En allt hårdare ton i samhället och i samtalen på sociala medier blir alltmer påfrestande och 
där demokratiska och mänskliga rättigheter trycks undan. Polariseringen blir allt vanligare i 
samhället där regeringar och länder måste rusta för att stå emot ett alltmer bryskt samhälle.

Den tid hela världen och Sverige nu genomlever är unik i modern tid och fylld av prövningar 
för både individ och samhälle. Klimatfrågan har det senaste året tydligt påverkat människors 
tillvaro och oro runt om i världen. Även Coronapandemin utgör en utmaning för alla de ideal 
och målbilder Sensus har för att vägleda sin verksamhet. Hälsa, existentiell hälsa, demokrati 
och livsfrågor är exempel på självklara inslag i vår identitet och inriktning. Sensus har idag 
ett tillfälle att i praktiken använda sin unika kompetens inom just dessa områden med folk-
bildningens hela bredd och djup som medel.

Vi vill lyfta fram Sensus som en viktig samhällsresurs. För att möta och hantera en djup 
samhällskris är det angeläget att människor kan mötas, lära sig mer, ta del av samhällsinfor-
mation, samtala, utbyta tankar och erfarenheter kring hur krisen ska mötas, dess effekter 
och hur vårt samhälle ska gå vidare. Vi kan tillsammans med våra medlemsorganisationer, 
samarbetsparter och deltagare spela en nyckelroll i att hålla samhället samman genom krisen 
och i att skapa mötesplatser.

Vi vill att Sensus Svealand bidrar med samtal, bildning och fokus på att sprida förståelse och 
insikt samt medvetandegöra det uppdrag vi står inför i hela världen, i Sverige och i vår region.

Vi vill tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare visa 
demokratins kraft för delaktighet och utveckling av vårt samhälle.



Organisation 

Regionstämman är regionens högsta beslutande organ. Styrelsen är regionens verkställande 
organ och fattar beslut när regionstämman inte är samlad. Regionchefen är regionstyrelsens 
högste tjänsteman.  

Verksamheten leds av regionchefen och verksamheten är vid periodens ingång indelad i fem 
verksamhetsteam: Team Kyrka, Team Kultur och utveckling, Team Musik, Team Antidis-
kriminering och Team Admin. Dessa team arbetar över hela regionen Svealand. Geografiskt 
är regionen indelad i sex län som var för sig är ett kontorsområde som administrerar bl a 
kopplingarna till regionerna och kommunerna. Organiseringen kan liknas vid en matrisorga-
nisation. 

Sensus Svealand omfattar länen: Dalarnas län, Gävleborgs län, Sörmlands län, Uppsala län, 
Västmanlands län och Örebro län. 

Inriktning – satsningar och fokusområden

Fred och demokrati
Kriget i Ukraina för frågorna kring fred och demokrati nära oss alla. Med Sensus identitet 
och erfarenheter som grund ska vi göra allt för att dessa frågor lyfts.

Vi vill:
• att Sensus med kraft mobiliserar medlemsorganisationer och samarbetspartners i att 

stärka den demokratiska kraften i samhället.

Hållbarhet
Med folkbildning som metod arbetar vi i Sensus för en social hållbarhet, med fokus på 
mänsklig och existentiell hållbarhet, och för ett hållbart samhälle. 

Vi vill:
• att våra medarbetare i Sensus har kunskap om de globala målen i Agenda 2030 och upp-

lever sig kunna omsätta kunskapen i verksamheten.
• bli en samarbetspartner för de delar av civilsamhället som vill utveckla sitt arbete med 

Agenda 2030, främst för våra MO och SP.

Rättighetsbaserat förhållningssätt
I allt vi gör i Sensus utgår vi ifrån att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
och ska bemötas likvärdigt. 

Vi vill:
• att vårt arbete är icke-diskriminerande.
• kompetensutveckla våra cirkelledare, tjänstemän och förtroendevalda till att ha ett 

normkritiskt och normmedvetet sätt.



Livsfrågor
I Sensus engagerar vi oss ständigt för människovärdets försvar och villkor. Det kan handla om 
klimatkrisen, antidemokratiska tendenser, sociala rörelser eller pandemin och digitaliseringen 
samt människors existentiella och psykiska hälsa.

Vi vill:
• ha en kvalitativ utveckling och goda relationer med våra MO och SP samt deltagare.
• ta fram en strategi och behov för att utveckla samarbetet med någon/några MO/SP.
• prioritera ungas existentiella hälsa. 

Folkbildningens roll och betydelse
Allt vi gör i Sensus genomsyras av folkbildningstanken. Vi behöver även synliggöra vårt arbete 
för att opinionsbilda i en tid där folkbildningen ifrågasätts.  

Vi vill:
• utveckla och följa upp arbetet med etik och kvalitet internt och externt.
• agera för att MO, SP och deltagare ska hitta och komma till oss.
• vill synliggöra behovet av folkbildning, folkbildningsidén, och Sensus folkbildningsarbete.

Ekonomi
 
Regionen står inför en stor utmaning efter pandemin där folkbildningen till viss del måste 
etableras på nytt. Sensus Svealand behöver, precis som folkbildningen i stort, stärka sin roll 
och legitimitet i samhället. Nya villkor och riktlinjer för statsbidraget kommer fr o m år 2024 
och vi behöver stå rustade inför framtida förändringar kring statens nya fördelningsprinciper 
och kriterier. 

Ekonomiskt är Sensus Svealand väl rustade inför kommande år. Vi behöver en kvalitativ och 
ändamålsenlig verksamhetsutveckling och ser därför vikten av att strategiskt investera i folk-
bildningsverksamheten.
 
 
Medelsdispositioner år 2022-2025

År 2022 År 2023 År 2024 År 2025

Intäkter 42491 43400 44500 45500

Kostnader 42325 44650 45500 45500

Resultat 166 -1250 -1000 0
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