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Sensus studieförbund 
Sensus är ett studieförbund och vi bedriver folkbild-
ning i nära samverkan med våra medlemsorganisa-
tioner och samverkansparter. Sensus identitet1 är vårt 
nationella styrdokument vilken formas av Sensus 
grund, vision och verksamhetsidé. Sensus identitet 
antogs av Sensus förbundsstämma den 29 maj 2015. 

Vi vill vara en folkbildningsaktör som med bild-
ning och kultur skapar möjligheter till delaktighet i  
samhälle och utveckling. Verksamheten ska känne-
tecknas av att livsfrågor, ett rättighetsbaserat förhåll-
ningssätt och ett aktivt hållbarhetsarbete är områden 
i, och naturliga delar av, vårt arbete i vardagen. Vi 
bygger långsiktiga och kvalitativa relationer basera-
de på kunskap och erfarenheter. 

Sensus ger möjlighet till lärande i cirklar, kulturpro-
gram, utbildningar och andra former av folkbildnings-
arbete. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för var 
och en som vill delta. 

 
Sensus Skåne-Blekinge 
Sensus Skåne-Blekinge är en av sex fristående  
regioner inom Sensus studieförbund. Internt utgår 
regionens verksamhet från Sensus stadgar och  
Sensus identitet, men även policys och andra riktlin-
jer fastställda av förbundsstyrelsen, samt av gemen-
samma avtal. Regionen omsätter intern styrning och 
strategier i verksamhet till nytta för deltagare, med-
lemsorganisationer/samverkansparter och samhället 
i stort. Således lägger vi stor vikt vid hur samhället 
fungerar och utvecklas. 

Regionens beslutande organ är regionstämman. 
Verkställande och förvaltande organ är region- 
styrelsen. Regionen bedriver såväl verksamhet 
regionalt i Skåne och Blekinge, som lokalt i de 38 
kommunerna. Ett stort antal cirklar, kulturarrange-
mang och annan folkbildning spänner över många 
områden. Välkända studiematerial och nya program 
utvecklas kontinuerligt tillsammans med de vi sam-
verkar med, och med våra engagerade ledare som 
gör folkbildningsarbetet möjligt. 

1 Läs mer om Sensus identitet på www.sensus.se  

Sensus har ett starkt varumärke. Vi ska med vår 
verksamhet, god kommunikation och aktiva närvaro 
i samhället vara tydliga med och öka kännedomen 
om Sensus och vår profil. 

Sensus Skåne-Blekinge erbjuder god folkbildning 
som möjliggör personlig bildning och utveckling, 
ökade kunskaper och färdigheter samt kulturupp-
levelser. God folkbildning innebär att sätta den en-
skilda människan i centrum, att utgå från individens 
egen erfarenhet och livslånga lust att lära.

 
Inriktning och verksamhetsplan 
I samråd med medlemsorganisationer och andra 
samverkansparter arbetar regionen fram en årlig 
verksamhetsplan. Därutöver vägleds verksamheten 
av mål och prioriteringar i regionala utvecklings- 
program och kulturplaner från Region Skåne och 
Region Blekinge, samt av de kommunala kulturpla-
nerna. Den regionala planeringen innefattar på detta 
sätt både Sensus gemensamma prioriteringar samt 
regionala och lokala behov och förutsättningar. Vi ut-
värderar fortlöpande verksamheten och analyserar 
resultaten. 

Sensus betonar utveckling i en lärande process som 
präglas av ständiga förbättringar. Regionens medar-
betare är delaktiga med sin kompetens i planerings- 
och utvecklingsarbetet. Det ger beredskap för hand-
ling, såväl i långsiktig utveckling som i det dagliga 
arbetet för regionens alla medarbetare.

Organisatoriska  
grunder 
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Förändrade förutsättningar för  
folkbildningen 

Vi verkar i ett samhälle där motsättningar och  
polarisering stärks. På flera sätt är demokratin, som vi 
känner den, hotad. Konstnärer, journalister, forskare, 
folkbildare och flera av oss utsätts för olika former 
av påtryckningar. Alternativa fakta används allt ofta-
re som grund för åsikter och tyckande. På så sätt är 
folkbildningen viktigare än på mycket länge. Sam- 
tidigt är den offentliga sektorns syn på folkbildningen 
i förändring, förändringar som de senaste åren blivit 
påtagliga. På sina håll ifrågasätts både samhällsvär-
det av folkbildningens verksamhet, men också dess 
syften och innehåll med minskat ekonomiskt stöd 
som konsekvens. Samtidigt möts studieförbunden 
allt mer av förväntningar om att bedriva verksamhet 
utifrån kommunernas, regionernas och statens prio-
riteringar. Liksom övriga aktörer i civilsamhället ses vi 
som utförarorganisationer i samhällssystemet. 

 
Organisatorisk struktur  
och lokal närvaro 
Folkbildningens aktörer har en betydande roll i sam-
hällets utveckling inom flera avgörande områden, ett 
samhälle med utrymme för olika tolkningar, sida vid 
sida. Folkbildningen är en del av vårt samhälle och 
de grundvalar det vilar på: demokrati, mänskliga 

 
rättigheter, allas lika värde, mångfald och olikhet be-
rikar, vi inkluderar andra och vi låter oss inkluderas. 

Utvecklingen kräver en regional och lokal närvaro. 
Region Skåne och Region Blekinge utvecklar en allt 
större regional självständighet i samhällets besluts-
struktur. Regionerna förväntar sig att organisationer 
i den idéburna sektorn är aktiva medaktörer för att 
nå regionala utvecklingsmål, med en öppen och lo-
kalt anpassad verksamhet. Med bildning och kultur 
erbjuder studieförbunden en mångfald av människor 
att påverka sin livssituation och att delta i samhälls-
utvecklingen. 

Regionala och lokala skillnader leder till olika behov 
av folkbildning. I det glokala samhället har människor 
en växande önskan om ett regionalt och lokalt präg-
lat sammanhang. Människors samhällsengagemang 
är fortsatt starkt, men tar sig alltmer uttryck i nya for-
mer och strukturer. Många stora ”traditionella” orga-
nisationer tappar medlemmar, medan olika nätverk, 
samt nya organisationer med specifik inriktning,  
växer fram. Sensus Skåne-Blekinge ska uppfattas 
som ett studieförbund med lokal kompetens och 
närvaro i Skåne och i Blekinge; i såväl tätorter av  
olika storlek som landsbygd. 

Vi är en del av vårt samhälle –  
vårt sammanhang
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Intensifierat utvecklings- och  
förändringsarbete 

Med medlemsorganisationers omvärldsbilder och 
egen omvärldsanalys har Sensus regionstyrelse  
prioriterat ett intensifierat utvecklings- och föränd-
ringsarbete. För att bättre kunna visa på samhälls-
värdet av vår verksamhet och för att bli ännu mer 
relevanta i samhället har regionen, utifrån Sensus 
identitet, identifierat fyra tematiska huvudområden: 

 
Sensus Skåne-Blekinge ska inom perioden uppnå 
en betydande folkbildningsverksamhet inom dessa 
områden. Ämnesspecifik kompetens och expertis, 
koncept och metoder samt en väl anpassad organi-
sation är prioriterade områden. Med utgångspunkt 
i regionen samverkar vi i arbetssätt och strukturer 
inom studieförbundet. Vi jobbar på bredden, samar-
betar och tar tillvara och utvecklar kompetens och 
erfarenheter för hela Sensus bästa. 

De senaste åren har regionen valt att lyfta ytterliga-
re ett tematiskt huvudområde; Arbetsliv. Samhällets 
institutioner har svårt att nå, utbilda och bilda den 
grupp som vill arbeta, men inte har rätt kompe-
tens. Och att matcha kompetens med arbetslivet. 
Effekterna av pandemin har förvärrat situationen. 
Som folkbildningsaktör kan vi bidra, och vi känner 
ett samhällsansvar att tillsammans med våra med-
lemsorganisationer göra det. Både genom att nå 
grupper som andra aktörer inte når, samt att ge dem 
stöd och möjligheter för kompetensutveckling.

Hållbarhet  
Demokrati och rättigheter  
Idé, organisering och ledarskap  
Livsfrågor 
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Utvecklings- och  
förändringsarbete

Hela människor i ett hållbart samhälle –  
verksamhetens utveckling i tematiska  
huvudområden 
Den statsbidragsberättigade verksamheten, cirklar, 
kulturprogram och andra former av folkbildning, är 
kärnan i vårt arbete. Det är vår uppgift att vara en 
drivkraft för folkbildningen, både som mål och som 
metod. Vi ska öka befintlig folkbildningsverksamhet 
och nå fler deltagare, samtidigt som vi stärker lång-
siktiga och kvalitativa relationer med medlemsorga-
nisationer, samverkansparter och andra. 

 
Hemgrupp Hållbarhet 

Folkbildningen har en viktig roll att synliggöra, för-
klara och möta komplexa samhällsutma ningar. Vi 
medverkar till att skapa en hållbar samhällsutveck-
ling som utgår ifrån de mänskligarättigheterna och 
de globala målen Agenda 2030. I ett nära, relations-
fokuserat, samarbete med andra organisationer och 
delar av samhället, bygger vi kapacitet för att ställa 
om till ett hållbart samhälle. Prioriterat är att utveckla 
förmågorna att samverka, medskapa samt att arbeta 
och leda i komplexitet. Både genom traditionell folk-
bildning, men också med andra folkbildningsformer. 

Tillsammans med andra samskapar vi organisering i 
form av plattformar och mötesplatser för tvärsekto-
riell samverkan. Detta gör vi med ett arbetssätt som  

 

 
kännetecknas av lärande, kunskap, och metoder 
som främjar de förmågor vi vill utveckla. Vi bygger 
infrastruktur och processleder komplexa samhälls-
utmaningar i mellanrummet mellan olika aktörer och 
ansvarsområden. I detta strävar vi efter att utjämna 
makt och bjuda in mångfalden genom att bejaka 
behoven och perspektiven hos individer, grupper, 
organisationer och system. Vi skapar innovationer 
inom folkbildningens metoder och verktyg. Allt vi gör 
genomsyras av ett hållbart sätt att leva, organisera 
och utvecklas. 
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Hemgrupp Demokrati och rättigheter 

Hemgruppen Demokrati och rättigheter utvecklar 
folkbildning med syfte att bidra till en demokratisk 
utveckling av samhället, där individens och grup-
pens rättigheter tas tillvara. Vi gör detta genom att 
använda folkbildning både som mål och som metod.  
Deltagare i vår verksamhet ska ges möjlighet till bild-
ning och lärande i demokrati och rättigheter. Vi ska  
erbjuda metoder och bygga kapacitet för en folk- 
bildande och inkluderande process som tar tillvara  
varje individs förutsättningar för och erfarenheter av 
att delta. 

Demokratin är som starkast när vi alla deltar och ges 
lika möjligheter att påverka vår gemensamma fram-
tid! Vi arbetar därför med att utveckla metoder som 
kan användas för demokratiutveckling på flera olika 
nivåer. Metoderna ska användas för att öka möjlig- 
heterna för deltagande i föreningslivet, i samhället 
och i den egna personliga utvecklingen. Vi stärker 
föreningars förutsättningar att driva verksamhet  
genom kunskap om det demokratiska förenings- 
arbetet. Vi stärker individer genom att bidra till 
ökad kunskap om rättigheter, skyldigheter och  
möjligheter. 

En viktig del av detta är att öka individernas potential 
till digital inkludering men också förmåga att värdera 
informationskällor. Varje välgrundat beslut förutsätter 
tillgång till tillförlitlig och saklig information. 

Rättighetsperspektivet genomsyrar vår verksam-
het. Vi har ett tydligt fokus på mänskliga rättigheter, 
anti-diskriminering och barnrättsperspektiv. Som en 
del i detta arbetar vi med att ge våra ledare kunskap 
och verktyg till att arbeta rättighetsbaserat. 

”Demokratin är som starkast när vi alla 
deltar och ges lika möjligheter att  

påverka vår gemensamma framtid!” 
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HemgruppIdé, organisering och ledarskap 

Medlemskraft 

Organisationer och arbetsplatser utvecklas med en-
gagerad och kompetent medlems- och medarbetar-
kraft. I långsiktiga och kvalitativa relationer, och i öm-
sesidig dialog, arbetar vi med att förstärka och bidra 
till det som våra medlemsorganisationer och sam-
arbetsparter vill utveckla. Vi ser en ekonomisk och 
samhällelig utveckling där behovet av ideella krafter 
ökar. Som studieförbund har vi erfarenhet och kom-
petens av verksamhet i gränslandet mellan idealitet 
och professionalitet. Många av våra medlemsorgani-
sationer och samverkansparter brottas med en svag 
ideell uppslutning. 

Som deras studieförbund arbetar vi för att stärka 
dem i deras sätt att arbeta med ideella krafter, för- 
troendevalda och anställda medarbetare, men ock-
så med att nå ut i samhället. Engagemang och kom-
petens bland medlemmar, ideella, förtroendevalda 
och anställda behöver tas tillvara, uppmuntras och 
stärkas. Vi har ett unikt nätverk inom Ideellt Forum. 
Här kan vi tillsammans fatta bättre strategiska och 
samverkansvänliga beslut för en starkare medlems-
kraft och ideell kraft. På så sätt kan vi samordna 
nätverk kring idealitet i samhället med kommuner,  
kyrkor, Scouterna, studieförbund, folkhögskolor, 
Röda Korset, Rädda Barnen, IM (Individuell Männis-
kohjälp), Stadsmissionen med flera. 

Ledarskap och ledarutveckling 

”Vi skapar vår verksamhet i samverkan med med-
lemsorganisationer och samarbetsparter samtidigt 
som det är deltagarna vi ytterst är till för. Vi vill ut-

veckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar 
engagemang och som speglar det vi vill vara.” Sen-
sus identitet och målområden utmanar och ger rikt-
ning i arbetet med våra ledare. Med väl rustade och 
engagerade ledare, som delar Sensus värdegrund 
och syn på folkbildningens roll i samhället, kan vi 
möta samhällets utmaningar på beprövade men ock-
så nya mer hållbara sätt. Vi vill utmana och utveckla 
våra ledare till att växa i bildning, i lärande och i att ha 
ett demokratiskt förhållningssätt. Med nya tematiska 
och riktade utbildningar inom ledarskap, som är rele-
vanta och behovsbaserade, stärker vi ledare i deras 
roll. Vi lyfter perspektiven i samtiden, för att kunna 
möta den framtid vi färdas in i. 

Vi erbjuder metoder för ledarutveckling både på  
individ och organisationsnivå. Ledaren med sin  
kompetens är viktig och vi arbetar för hållbara ledare 
i hållbara organisationer. Vi arbetar med att stärka 
ledaren i sin personliga utveckling och med kunskap 
om teorier kring ledarskap. Att stötta ledare till per-
sonlig effektivitet, så att de utvecklas och växer i sitt 
ledarskap, kan utgöra grunden i en välfungerande 
organisation. En trygg ledare skapar också trygga 
medarbetare. Först då medarbetaren är trygg kan 
den också bli utmanad och mottaglig för nya initiativ 
och ny inspiration. 



Organisationsutveckling och  
organisationskultur 

Sensus stärker organisationers förmåga att genom-
föra sin verksamhet för att uppnå sina mål och syften. 
Vi stärker dem bland annat i deras ”varför”; varför 
verkar vi här? varför gör vi det vi gör? “Medarbetar-
skap och samsyn om målbild, och hur varje individ 
bidrar till att nå målen, skapar en organisationskultur 
med utveckling och framgång som kännetecken.” 
Samhället är i ständig förändring vilket påverkar hur 
framgångsrika organisationer leds, organiserar sig 
och arbetar. Vi är alla tillsammans en del av detta. 
Den pandemi som drabbat världen har skapat nya 
förutsättningar och utmaningar för organisationer 
och dess medlemmar. Vi vill stötta dem i omställning-
ar för att möta dessa nya behov och förutsättningar. 

Hemgruppens huvuduppdrag är att arbeta för att 
stärka och utveckla våra medlemsorganisationer 
och samverkansparter men även andra. Arbetet sker 
i samverkan med aktuell organisation utifrån behov, 
situation och förutsättningar. Avgörande för detta är 
att vi lyckas skapa och bibehålla långsiktiga relatio-
ner. 

Hemgruppen har även ett utökat uppdrag att internt 
i Sensus stärka och utveckla oss som organisation.

”Med väl rustade och engagerade ledare,  
som delar Sensus värdegrund och syn på  

folkbildningens roll i samhället,  
kan vi möta samhällets utmaningar på  

beprövade men också nya mer hållbara sätt. ”
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Hemgrupp Livsfrågor 

Hemgruppens verksamhet syftar till att verka för hela 
människor i ett hållbart samhälle. Den utgår från två 
grunder: 

KASAM vilket i stort innebär en känsla av samman-
hang. KASAM - modellen består av tre hörnstenar 
– begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet - som 
enligt modellen alla behöver vara uppfyllda för att vi 
ska uppleva tillvaron som meningsfull, trygg och för-
utsägbar – vara hela som människor. 

Hälsans bestämningsfaktorer som är en modell som 
visar faktorer som påverkar folkhälsan – direkt eller 
indirekt. Utifrån hälsans bestämningsfaktorer kan vi 
vara ett verktyg för de delar som personen själv kan 
påverka. 

Hemgruppens verksamhet är indelad i fyra områden; 
Kultur, Hälsa, Livsåskådning och Kulturhistoria vars 
verksamheter överlappar varandra enligt modellen 
nedan. En verksamhet är ofta ämnesöverskridande 
och kräver kompetens från olika områden. Alla fyra 
områden behövs för att skapa hela människor. 

Hemgruppen medverkar i det globala arbetet med 
att skapa IDG (Inner Development Goals) som är ett 
ramverk bestående av 23 färdigheter för inre utveck-
ling. Ramverket utgår från att inre utveckling är en 
förutsättning för yttre samhällsförändring och för att 
uppnå målen i Agenda 2030. 

Kultur 

Kultur ger människor och grupper med olika bak-
grund och erfarenheter möjlighet att möta sig själva 
och andra i en mångfald av kulturuttryck och kultur-
upplevelser. Alla har rätten att skapa och delta som 
utövare och/eller publik. Genom samverkan och re-
lationsskapande breddar vi utbud, ökar tillgänglig-
het, når nya deltagare och kan rekrytera nya ledare. 
Kulturen är viktig för sin egen skull och för att utveck-
la folkbildning, stimulera inkludering och gemenskap 
samt stärka demokratin. Kulturen kan på det person-
liga planet bidra till psykisk hälsa och välbefinnande, 
utveckling och bildning, delaktighet och samman-
hang, samt skapa mening, inspiration och glädje.  
Fokus under inriktningsperioden är att höja bild-
ningsnivån i samhället och öka delaktigheten i kul-
turlivet, genom att tillgängliggöra kultur och synlig-
göra såväl kulturverksamhet som sambandet mellan 
kultur och folkbildning. 



Hälsa 

Verksamheten är framförallt inriktad på existentiell 
och psykisk hälsa. Vi arbetar med pedagogiska me-
toder utifrån ett salutogent perspektiv. Syftet är att 
öka människors självkänsla och självkännedom och 
bidra till personlig utveckling som främjar existentiell 
medvetenhet. Vi vill bidra till ökad gemenskap och 
inkludering i samhället samt ge metoder och verktyg 
för att människor ska uppleva en känsla av samman-
hang. 

Områdesgrupp Hälsa prioriterar den psykiska och 
sociala dimensionen av psykisk hälsa inom mål-
grupperna unga och människor som upplever 
ofrivillig ensamhet - en upplevelse som återfinns 
i alla åldersgrupper. Vi vill i ömsesidig dialog med 
våra medlemsorganisationer och samarbetsparter  
arbeta för att stärka medvetenheten kring den psy-
kiska hälsans betydelse i verksamhet som bedrivs av 
organisationer.

Livsåskådning 

Att skapa förståelse för människors sätt att se på livet; 
religiösa såväl som icke-religiösa livsåskådningar, är 
en väg för att främja gemenskap och motverka mot-
sättningar och polarisering. Inriktningen är att skapa 
utrymme och möjligheter till samtal och reflektion 
kring livets stora frågor, värderingar och tro. Samt att 
motverka främlingskap genom att främja gemenskap 
i samhället och bidra till att göra omvärlden begrip-
lig, hanterbar och meningsfull. Verksamhet med in-
riktning på livsåskådning bedrivs företrädesvis i nära 
samverkan med medlemsorganisationer och 

samverkansparter. En prioritering är att vara ett själv-
klart folkbildningsstöd till vår största medlemsorga-
nisation Svenska kyrkan samt inomkyrkliga organi-
sationer. 

Kulturhistoria 

Genom en bred verksamhet inom ämnet kulturhis-
toria bidrar vi till ökad kunskap om regionens kul-
turhistoria, den materiella såväl som immateriella. 
Medborgarnas engagemang och delaktighet är den 
viktigaste förutsättningen för att vår kulturhistoria 
ska leva vidare. Därför verkar vi för att människor i 
ökad utsträckning tar del av vår gemensamma kul-
turhistoria genom att göra det tillgängligt, känt och 
angeläget. Med fokus på lokalsamhället arbetar vi 
för att stärka gemenskapen i samhället och bädda 
för en stärkt demokratisk utveckling. När medvete-
nenheten och förståelsen ökar för vår gemensamma 
kulturhistoria, stärks förutsättningarna för att vår kul-
turhistoria bevaras till framtida generationer. 

Efter det mångåriga inventeringsprojektet Sacer är 
tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet ett 
fokusområde. Ytterligare en prioritet är att fortsatt 
bygga upp och stärka arbetet genom utveckling av 
ny verksamhet samt genom att söka nya samarbets-
partners. 
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Hemgrupp Arbetsliv 

Hemgrupp Arbetsliv arbetar, utifrån folkbildningens 
metodik, med de delar av människans livslånga lä-
randeresa som handlar om arbetslivet: kompetens-
utveckling och möjlighet till ett hållbart arbetsliv. 

Hemgruppens verksamhet är indelad i två områden: 

1. Diplomutbildningar och kortare utbildningar 
för arbetslivet. Vi arbetar för att nå individer 
som har en plattform på arbetsmarknaden, 
men som behöver kompetensutveckling, vill 
ändra inriktning eller formalisera sina kun- 
skaper och erfarenheter. Målgrupper för 
dessa utbildningar är Sensus medlemsorga-
nisationer och samverkansparter, samt andra 
externa grupper inom näringsliv, organisatio-
ner, kommuner samt privatpersoner. Dessa 
når vi exempelvis i samverkan med Trygghets-
rådet, Omställningsfonden, fackliga organisa-
tioner samt på den öppna marknaden.  
 
Ämnesområdena är HR, Praktisk 
personalledning för Svenska Kyrkan, 
Kommunikation, Lönespecialist, 
Ekonomiassistent, Projektledning m.m. 

2. Verksamhet och utbildningsinsatser som stöd-
jer människor som står långt ifrån arbetsmark-
naden. Vi arbetar målmedvetet med den del 
av folkbildningens metodik som handlar om 
att se och stödja individen i gruppen, så att 
fler får en möjlighet att bidra till och bli inklu-
derade i vårt samhälle och vårt gemensamma  
 

 
 
samhällsbygge. Vi gör detta i egen regi, eller  
i samverkan med andra organisationer och/
eller utbildare. Verksamheten finansieras av 
olika externa aktörer (ESF (Europeiska So-
cialfonden), Arbetsförmedlingen, Allmänna 
Arvsfonden, FINSAM (Finansiellt samordnings-
förbund) m.fl.). 

Båda områdena utgår från Sensus pedagogiska för-
hållningssätt. Hemgruppen utvecklar och stärker vår 
interna kompetens, arbetar med samverkan med re-
gionens olika hemgrupper och hjälper till att bygga 
fundament för fortsatt utveckling av folkbildning, i ett 
långsiktigt perspektiv. De erfarenheter individen har 
med sig är viktiga delar i våra utbildningar och pro-
jekt. Olikheter tas tillvara så att alla känner sig sedda, 
delaktiga och respekterade.

Fokus under inriktningsperioden 

Fokus för perioden, inom område 1, är att öka  
deltagarantalet inom existerande utbildningspro-
gram, öka synligheten för att nå fler, samt att genom 
utvecklingsarbete och omvärldsanalys erbjuda aktu-
ella och relevanta utbildningar, befintliga och nya. 

Inom område 2 är fokus att via samverkan internt och 
externt bredda kontaktytor och kompetens för att bli 
en etablerad och efterfrågad partner i olika projekt-
sammanhang. Målet är kunna nyttja vår kompetens, 
och effektivisera våra interna samverkansytor, för att 
med kort startsträcka kunna agera och vara med i 
för oss relevanta upphandlings- och projektsamman-
hang. 
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Hemgrupp Resurs och stöd 

Hemgrupp Resurs och Stöd (RoS) ger stöd till regi-
onens verksamheter inom områdena service, etik 
och kvalitet, verksamhetsrapportering, IT, HR, kom-
munikations samt administration. Därutöver är hem-
gruppen samordnare för de regionala kontakterna 
med Gemensamma Funktioner på riksförbundet (IT, 
Gustav, Kommunikation, Ekonomi, Lön samt HR). 

Ledstjärna för verksamheten är struktur, framförhåll-
ning och flexibilitet. 

Ledstjärnan ger oss vägledning, både vad gäller 
arbetssätt och mål. Struktur, framförhållning och 
flexibilitet är viktiga komponenter för att skapa för-
utsättningar för utveckling, samt en god och hållbar 
arbetsmiljö. 

Fokus under inriktningsperioden 

Tillsammans med regionens hemgrupper och med-
arbetare prioriteras sju områden under inriktnings-
perioden: 

1. Folkbildningen ska ges praktiska möjligheter 
att fortsatt utvecklas, genom att agera flexibelt 
och lyhört, att skapa mötesplatser, att med-
verka till att utveckla planeringsprocess, samt 
våra administrativa och ekonomiska rutiner 
när verksamhetens behov förändras. 

2. Vi ska säkra etiken och kvaliteten i allt vi gör. 
De krav på rutiner som ställs på oss, avseen-
de intern och extern granskning skall följas  
upp och implementeras. Vi skall säkra att vår  
 
 
 

 
 
goda verksamhetskvalitet rapporteras så att 
den uppfyller de krav som ställs. 

3. Vi skapar en ekonomi i balans och bygger ett 
eget kapital som ger stabilitet, kraft och val-
möjligheter i utveckling. Den offentligt finan-
sierade folkbildningen är fortfarande grun-
den för vår finansiering. Vi kommer även att 
utveckla andra finansieringskällor såsom ökad 
deltagarfinansiering, offentlig finansiering 
(såsom IOP och riktade verksamhetsbidrag), 
verksamhetsfinansiering från andra aktörer, 
samt genom att vi tillhandahåller kompetens 
som processledning, projektledning, kursled-
ning och tjänster för specifika uppdrag. 

4. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, med god 
arbetsmiljö, samt en organisationskultur och 
ett ledarskap som ger varje medarbetare ut-
rymme att utvecklas. 

5. Vi ska utveckla en ändamålsenlig kommunika-
tionsfunktion, avseende både intern och ex-
tern kommunikation. 

6. Vi ska vara navet för den interna demokratiska 
processen i regionen, med stöd till regionens 
arbete gentemot styrelse, AU, inför stämmor 
och i förhållande till övriga Sensus. 

7. Vi är en aktiv part i olika slags samverkan med 
kommuner, regioner, akademi, näringsliv, ci-
vilsamhällets organisationer och andra sam-
hällsaktörer. 



Sensus grund

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas 
uppdrag som ett samhällsuppdrag.

Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund.

Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. 
Sensus är partipolitiskt obundet.

Sensus uppdrag1

att värna demokratin  
att göra livslångt lärande tillgängligt för en mångfald av människor 
 att bidra till höjd utbildning och ökad bildning i samhället, och 
 att arbeta för ökad delaktighet i kulturlivet

1 Syften med statens anslag till folkbildningen, fri tolkning av riksdagens beslut i juni 2014 


