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MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både nationella 
och regionala medlemsorganisationer. 
Utöver det samarbetar vi med en mängd 
olika samarbetsparter.

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot  

ätstörningar
• Föreningen Svenska kyrkans anställda i  

Sjukhuskyrkan SKAIS
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige

• Kvinnor för mission
• Kvinnor i Svenska kyrkan
• Kyrkans Akademikerförbund
• Kyrkomusikernas Riksförbund
• Mandeiska trossamfundet i  

Sverige och Finland
• RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, 

Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
• Riksförbundet EKHO
• Riksförbundet för SuicidPrevention  

och Efterlevandes Stöd – SPES
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Scouterna
• SHEDO
• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden

• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

organisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Lottakåren
• Svenska Muslimer för fred  

och rättvisa
• Sveriges Konstföreningar
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International, distrikt Sverige

38/38

Fakta om Sensus Skåne-Blekinge

Sensus Skåne-Blekinge bedriver folkbildnings-
verksamhet i kommunerna i Skåne och Blekinges 
län. I egen regi och tillsammans med föreningar 
och organisationer vi samarbetar med skapar vi 
mötesplatser för lärande och utveckling runt om i 
hela regionen. 
 

Sensus Skåne-Blekinge bedriver verksam-
het i samtliga kommuner som regionen 
omfattar.

ORGANISATION 
Sensus Skåne-Blekinge är indelat i sex hem-
grupper: 
• Hållbarhet
• Livsfrågor, hela människan
• Demokrati och Rättigheter
• Idé, organisering och ledarskap
• Arbetsliv 
• Resurs och Stöd

SENSUS  
SKÅNE - 
BLEKINGE

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års mandat. 
Ledamöter 2020 – 2021:

• Reino Fridh, ordförande
• Eva Hall, vice ordförande
• Helena Tengstrand
• Kristin Lindberg
• Sabina Dethorey
• Stefan Ekblad
• Sven Holmberg
• Tomas Andersson
• Heléne Wilkens,  

personalrepresentant

REGIONKONTOR
Studentgatan 4, plan 3,
211 38 Malmö

REGIONCHEF
Mikael Sandgren

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Helsingborg, Kristianstad, Lund, 
Malmö och Ronneby samt  
musikhus i Helsingborg och 
Landskrona.
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Skåne-Blekinge 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

78 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbets-
part. 

Sensus Skåne-Blekinges yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 1 135 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2021 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Unika deltagare 2021 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

De tre största medlemsorganisa-
tioner i Sensus Skåne-Blekinge 
räknat i antal studietimmar.

32

90 537

15
 0

66 Razan 15 och Kerstin 92

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

42 % 30 % 28 %

Fördelning av verksamhet 2021.

Antal kulturprogram i Sensus 
Skåne-Blekinge 2021. Det 
kan exempelvis vara digitala 
föreläsningar eller livestreamade 
konserter.

2 85613 arrangemang/dag 364 deltagare/dag

Sensus Skåne-Blekinge i siffror

78  %

Antal studietimmar 2021 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

28
 16

9

1. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. EFS

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, 
unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, 
män, stadsbor... 100 % människor.

År 2021 har präglats av corona-
pandemin. Sensus Skåne- 
Blekinges verksamhetsvolym 
har minskat med 31 % sedan 
föregående år.

0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50 60

100 %

Under 2021 genomförde  
Sensus Skåne-Blekinge  
4 685 arrangemang. Jämnt 
fördelade över året blir det  
13 arrangemang per dag.

Under 2021 nådde Sensus 
Skåne-Blekinge 132 893 
deltagare. Jämnt fördelade 
över året blir 364 deltagare 
per dag.
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Under pandemin har Sensus gjort det möjligt för  
många att fortsätta ses – fast digitalt. Trots det har 
deltagarantalet i studiecirklar och annan folkbildning 
påverkats negativt under pandemin.

2020

2019

2018

2021
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

2021 2020 2021 2020

Medlemsorganisationer 26 230 31 770 1 849 2 209

Samverkan övrigt 20 357 19 967 868 323

Egen verksamhet 18 246 51 868 137 538

Totalt 64 833 103 605 2 854 3 070

Studietimmar i studiecirklar och annan folkbildning och antal kulturprogram

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Studiecirklar 740 1 244 5 347 8 141 37 917 74 916

Annan folkbildning 1 089 1 162 17 129 17 554 26 916 28 689

Kulturprogram 2 856 3 070 110 417 110 822 25 704 27 630

Totalt 4 685 5 476 132 893 136 517 90 537 131 235

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt

Antal unika deltagare

2021 2020

Studiecirkel 3 804 4 676

Annan folkbildningsverksamhet 11 262 11 185

Totalt 15 066 15 861

Unika deltagare 
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Medlemsorganisationer och samverkansparter

Antal studietimmar Antal kulturprogram

Medlemsorganisationer 2021 2020 2021 2020

Amningshjälpen 72 0 0 0

Bröstcancerförbundet 50 26 23 31

Credo 108 0 18 34

EFS 1 411 1 519 211 191

Frisk och Fri Riksförbundet mot ätstörningar 45 40 9 7

Individuell Människohjälp 0 24 0 0

KFUM Sverige 1 260 1 279 39 58

Kvinnor för mission 0 0 0 0

Kvinnor i Svenska Kyrkan 87 42 1 1

Mandeiska Sabeiska Samfundet 0 0 16 7

Riksförbundet Sveriges konstföreningar 36 98 26 18

Riksförbundet Sveriges lottakårer 0 0 3 4

Riksorganisationen SPES 24 32 11 3

Scouterna 5 453 9 184 5 45

SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Organisation 4 3 0 1

Svenska kyrkan 17 589 19 478 1 451 1 750

Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan 12 11 0 0

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 12 10 26 51

Svenska Kyrkans Unga 0 4 0 0

Sveriges Kyrkosångsförbund 64 0 0 0

Y's men International Region Sweden 3 20 10 8

Totalt 26 230 31 770 1 849 2 209

Samverkan övrigt 2021 2020 2021 2020

Övriga samverkansparter 20 357 19 967 868 701

Totalt 20 357 19 967 868 701

Egen verksamhet 2021 2020 2021 2020

Egen verksamhet 18 246 51 868 137 160

Totalt 18 246 51 868 137 160

Totalt regionen 64 833 103 605 2 854 3 070
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Antal studietimmar +/- Antal kulturprogram +/-

Skåne län 2021 2020 2021 2020

Bjuv 94 618 0 3

Bromölla 183 225 0 28

Burlöv 13 134 0 0

Båstad 787 497 36 28

Eslöv 472 611 7 7

Helsingborg 11 123 18 628 341 394

Hässleholm 2 545 2 720 49 46

Höganäs 358 580 29 57

Hörby 0 22 30 44

Höör 302 1 358 20 39

Klippan 103 122 0 0

Kristianstad 6 109 5 966 464 338

Kävlinge 163 282 0 2

Landskrona 2 581 4 611 109 23

Lomma 350 130 0 8

Lund 5 517 7 113 579 650

Malmö 19 867 42 607 268 375

Osby 28 2 4 11

Perstorp 207 0 61 0

Simrishamn 421 1 775 31 73

Sjöbo 539 665 133 85

Skurup 662 586 32 10

Staffanstorp 329 81 34 49

Svalöv 86 108 64 47

Svedala 138 153 7 6

Tomelilla 55 76 8 14

Trelleborg 448 484 13 37

Vellinge 278 216 9 47

Ystad 269 474 18 6

Åstorp 1 980 817 125 130

Ängelholm 1 182 1 149 180 120

Örkelljunga 813 740 54 57

Östra Göinge 2 974 3 300 43 121

Totalt 60 976 96 850 - 37,0% 2 748 2 855 - 3,7%

Blekinge län 2021 2020 2021 2020

Karlshamn 1 363 1 046 50 62

Karlskrona 1 518 2 063 17 71

Olofström 432 1 177 20 44

Ronneby 406 2 346 10 27

Sölvesborg 138 123 11 11

Totalt 3 857 6 755 - 42,9% 108 215 - 49,8%

Verksamheten per län och kommun

+/-

2021 2020

Studietimmar 64 833 103 605 - 37,4%

Kulturprogram 2 856 3 070 - 7,0%

Totalt regionen



Sensus Skåne-Blekinge | Årsredovisning 2021 98 Sensus Skåne-Blekinge | Årsberättelse 2021

Årsredovisning »

Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge 
org nr 845000-5577



10 Sensus Skåne-Blekinge | Årsredovisning 2021

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte 
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 

Verksamheten

Organisation
Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge är en av sex fristå-
ende regioner inom Sensus studieförbund. Tillsammans bedriver 
vi folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Regionen är en ideell 
förening med 32 nationellt anslutna medlemsorganisationer och 
ett stort antal samverkansparter. Regionstyrelsen ansvarar för 
att verksamheten i regionen utvecklas långsiktigt enligt Sensus 
stadgar, vision och identitet. Regionledningen ansvarar för att 
verksamheten genomförs och utvecklas enligt Sensus strategier 
och mål, på både kort och lång sikt.
 Sensus bedriver folkbildningsverksamhet i alla kommuner i Skåne 
och Blekinge, och har även viss regional verksamhet. Studielokaler 
och kontor finns i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ronne-
by, samt musikhusverksamhet i Helsingborg och Landskrona.

Folkbildningens mål och syfte
Riksdagen har beslutat om ett särskilt mål för den statliga folkbild-
ningspolitiken1:

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra 
öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och 
delaktighet i samhället.

Syftet med statens stöd till folkbildningen och villkor för statsbi-
draget anges i Förordningen om statsbidrag till folkbildningen2.

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor 
att påverka sin livssituation och skapa engagemang att 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
 
Sensus är ett av tio statsbidragsberättigade studieförbund, godkän-
da av Folkbildningsrådet. Den regionala verksamheten vägleds av 
mål och prioriteringar i kulturplaner från Region Skåne och Region 
Blekinge. Samarbeten med folkbildningen och dess aktörer är en 
del inom den regionala kultur- och samverkansmodellen.
 Den lokala verksamheten, studiecirklar, kulturarrangemang och an-
nan folkbildning, genomförs till största delen i samverkan med lokala 
samverkansparter och Sensus Skåne-Blekinges drygt 1 100 cirkelle-
dare (år 2021 något färre än ett ”vanligt” år, på grund av pandemin).
 De 38 kommunerna i Skåne och Blekinge ser på folkbildning-
en/studieförbundens verksamhet med varierande angelägen-
hetsgrad. Sex av de skånska kommunerna3 ger inte kommunalt 
verksamhetsbidrag till studieförbunden.

Om Sensus
Sensus stadgar4, fastställda av förbundsstämman 2019 fastställer 
bland annat Grund och Verksamhetsidé.
 Sensus Identitet5 beskriver vår vision, vår färdriktning och am-
bitionsnivå för hur vi vill att studieförbundet ska verka i samhället. 
Den är en plattform för strategi och verksamhetsutveckling. Den 
beskriver också vårt synsätt på bildning och kultur. Livsfrågor, 
rättighetsbaserat förhållningssätt, ett aktivt hållbarhetsarbete 
samt långsiktiga kvalitativa relationer baserade på kunskap och 
erfarenheter kännetecknar vårt arbete i vardagen. 
 

Säte Sensus Skåne-Blekinge
Föreningen har sitt säte i Malmö.
 

Främjande av ändamålet
 

Mål Sensus Skåne-Blekinge
Sensus Skåne-Blekinge årsstämma 2020 fastställde regionens 
långsiktiga mål6. Måluppfyllnad följs systematiskt upp med olika 
verktyg, i samråd, rapporter och undersökningar:
 
• att förtydliga Sensus värdegrund och profil 

- medarbetarundersökning (internt), samt externt via ledar- 
utbildningar, sociala medier (Facebook och Instagram), nyhets-
brev och hemsida (www.sensus.se/skane-blekinge) 

• att med långsiktiga och kvalitativa relationer fördjupa samver-
kan med medlemsorganisationer och samverkansparter 
- Nöjd Kund Index, NKI, Sensus medlemsorganisationer och 
samverkansparter 

• att finnas där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas 
- vi deltar aktivt i dessa sammanhang, och bidrar till att skapa 
relationer mellan olika aktörer  

• att vara en aktiv part i samverkan med kommuner, regioner och 
andra samhällsaktörer 
- vi agerar för och initierar nya samverkansplattformar, samt 
deltar aktivt i samråd och i samarbetsorganisationer på kom-
munal och regional nivå 

• att vara en aktiv part i samverkan med civilsamhällets organisationer 
- vi deltar aktivt i samverkansmöten  

• att vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats
• - medarbetarundersökning, medarbetarsamtal 

• att ha en ekonomi i balans och bygga eget kapital, och samtidigt 
öka Sensus intäkter av offentliga bidrag samt andra intäktskällor

• - ekonomi- och verksamhetsuppföljning löpande och kvartals-
vis, årsredovisning 

• att säkerställa en god kvalitet i all verksamhet 
- systematiskt kvalitets- och etikarbete med verksamhetsgransk-
ning, självvärdering av kvalitetsarbete och etikarbete i enlighet 
med Studieförbundens7 gemensamma överenskommelser 

• att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och framtidsfrågor 
- delta aktivt vid regionala och kommunala arrangemang om folk-
bildning och kultur, samt samverka lyhört med våra medlemsorga-
nisationer och samverkansparter avseende utvecklingsbehov

1. "Allas kunskap – allas bildning" proposition 2013/14:172. www.regeringen.se/sb/d/108/a/235700 
2. Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015218-om-statsbidrag-till_sfs-2015-218
3. Staffanstorp, Vellinge, Höör, Hässleholm samt Trelleborg kommun.
4. Sensus stadgar fastställda av förbundsstämman 2019, www.sensus.se/stadgar 
5. Sensus identitet, fastställd av förbundsstämman 2015, www.sensus.se/identitet 
6. Sensus Skåne-Blekinge Huvudsaklig Inriktning 2020 – 2024, fastställd av regionsstämma 2020, revideras 2022
7. Studieförbunden i samverkan, ideell förening, samtliga 10 studieförbunds gemensamma intresseorganisation
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Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 44 084 42 801 52 128 53 409 52 634

Verksamhetens kostnader -46 235 -41 347 -53 247 -53 858 -51 601

Finansiella poster 17 17 17 18 11

Årets resultat -2 133 1 472 -1 102 -431 1 044

Balansomslutning 14 871 14 191 12 848 13 595 13 039

Medelantal anställda (tjm), st 42 39 45 47 44

Personalkostnad

   Fast anställd personal 24 299 20 604 23 231 23 047 20 940

   Cirkelledare, kulturarbetare mfl 3 873 3 997 8 239 7 617 7 323

Total personalkostnad 28 172 24 601 31 470 30 664 28 263

Personalkost. i % av verk. intäkter 64,0 57 60,0 57,0 54,0

Soliditet (%) 14,0 30 22,0 29,0 33,0

Kassalikviditet (%) 112,0 142,0 128,0 140,0 149,0

Eget kapital i (%) av oms. 4,9 10,0 5,4 7,3 8,2

Föreningens verksamhet, måluppfyllelse i sammandrag

   Utgående eget kapital 2 147 4 280 2 808 3 910 4 341

   Antal studietimmar, st 98 863 138 162 215 444 202 815 206 916

      varav bidragsberättigade 90 537 131 235 208 087 195 363 200 357

   Medarbetarindex8 4 4 4 4 4

   Antal kommuner i regionen (38) med Sensus-cirkel 38 38 38 37 38

8. Från 2017 genomförs medarbetarundersökningar två gånger årligen. De två tillfällena berör olika frågeställningar, men frågorna som ingår i Medarbetarindex (MI) är desamma. 
De är frågor om tillvaratagande av kompetens, lärande och engagemang i arbetet samt stolthet över att arbeta på Sensus. Skalan från MI är 1-5, ett utfall i intervallet 4-5 är 
ett högt betyg. Såväl tidigare som årets utfall är bra resultat som indikerar att Sensus Skåne-Blekinge har en arbetssituation där det finns förutsättningar att arbeta på ett fram-
gångsrikt och effektivt sätt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 

Verksamhet
Den totala verksamhetsvolymen har under året uppgått till 
98 863 studietimmar, varav verksamhet med riktade medel (inklu-
sive asylsökande) asylsökande 3 416 timmar. År 2021 präglades 
av coronapandemin, och den del av vår verksamhet som har kun-
nat genomföras har till stor del genomförts digitalt, i de fall den 
har genomförts fysiskt är det med hänsyn tagen till de restriktio-
ner som rekommenderats. För ordinarie folkbildningsverksamhet, 
jämförbar med föregående år, är volymen studietimmar -31 %. 
Antal genomförda arrangemang är -15 % och antal unika deltaga-
re -5 % jämfört med 2020. Sensus Skåne-Blekinge gjorde, jämfört 
med andra regioner, en stark utveckling under sista kvartalet.
 Inom verksamheten med riktade medel (inklusive asylsökande) 
har omfattning och antal deltagare ökat jämfört med föregående 
år, med cirka 75 %. Främsta anledningar till detta är förändrade 
inriktningar avseende ändamål (enligt beslut av Folkbildningsrådet), 
samt att väl upparbetade kontakter och digitala arbetssätt under 

2020 gav utväxling 2021. Att utveckla relevant verksamhet för ny-
anlända, och fördjupade samarbeten med trossamfund och fören-
ingar inom olika kulturområden är ett prioriterat utvecklingsområde. 
Vi når en ökad mångfald av människor och ger ett betydelsefullt 
stöd för de som är nya i Sverige att påverka sin livssituation.
 Regionen har fortsatt arbeta med utveckling av digital folkbild-
ning och digital pedagogik. Verksamhetens omfattning, jämfört 
med 2020, hade utan denna satsning och ett målmedvetet 
uppsökande arbete gentemot våra medlemsorganisationer och 
samverkansparter troligen minskat ännu mer. 
 Den positiva utvecklingen av regionens samverkan med Svenska 
kyrkan fortsätter. Relationerna med pastorat, församlingar och 
stift stärks i samarbeten, kontakter och med stöd av Sensus olika 
studiematerial och organisationsutvecklingsinsatser. 
 Kyrkomusiken är ett betydande regionalt och lokalt verksam-
hetsområde. Kyrkokörer, gospelkörer, kyrkomusik och musik- 
arrangemang i kyrkorna erbjuder upplevelser för ett mycket stort 
antal människor, i alla kommuner i Skåne och Blekinge. Med an-
ledning av pandemin har en stor del av denna verksamhet satts 
på paus under 2021. 
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Förvaltning
Regionstyrelsen, som valdes vid årsstämman 2020, vilken 
genomfördes digitalt via Zoom, valdes med två års mandat och 
består av tolv ledamöter, inklusive representant för anställda. Vid 
regionstämman omvaldes Reino Fridh som ordförande, och tre av 
ledamöterna är nya i sitt uppdrag. Under 2021 har tre ledamöter 
lämnat styrelsen av personliga skäl. Från och med hösten 2021 
har styrelsen förstärkts med en adjungerad ledamot. Styrelsens 
arbetsutskott har fyra ledamöter. 
 Under året har styrelsen haft sju ordinarie sammanträden, varav 
ett var en halvdagskonferens. Styrelsens arbetsutskott har haft 
sex sammanträden. 
 Förtroendevalda och regionchef har deltagit vid Rådslag 
arrangerade av Förbundsstyrelsen. Ordförande har deltagit på 
ordförandemöten arrangerade av Förbundsstyrelsen. Medarbeta-
re har medverkat i förbundsgemensamma utvecklingsprocesser, 
och regionchef deltar i förbundsgemensamma chefsmöten.

Utvecklingsområden 2022 
Uppdraget att implementera regionens Huvudsakliga Inriktning 
2020–2024 (en uppdatering av HI 2018–2022) fortsatte under 
2021. HI initierar ett framåtblickande utvecklingsarbete som blir 
mer och mer angeläget i och med att omvärldens förändringar på-
verkar oss. Under 2021 och in i framtiden noterar vi ett antal risker 
och utmaningar i samhället som påverkar oss som studieförbund:

• Pandemin som påverkat samhället som helhet har också drab-
bat studieförbundens verksamhet. 

• Vi ser en samhällsutveckling där segregering, utanförskap och en 
utmaning av vår svenska demokrati är riskfaktorer. 

• Den offentliga finansieringen av folkbildningen hotas. I ef-
terdyningarna av pandemin, och de bedrägeriattacker med 
efterföljande granskningar som drabbat studieförbunden, ser vi 
en uppförsbacke ekonomiskt, men framförallt verksamhetsmäs-
sigt och ideologiskt. De kommunala verksamhetsbidragen har 
minskat under en lång följd av år, vilket kan ses som ett hot mot 
vår fortsatta verksamhet inom den traditionella folkbildningen. 
Studieförbunden utmanas och ifrågasätts av olika aktörer, på ett 
sätt som vi inte mött tidigare. Samtidigt är folkbildningens roll 
i samhället mer betydande än på mycket lång tid. Att bidra till 
livslångt lärande och till ett demokratiskt och hållbart samhälle, 
att möta behovet hos grupper som står längre ifrån, att stödja 
integration och inkludering är bara några exempel på områden 
där folkbildningens insatser är fortsatt viktiga. Det medför stora 
utmaningar, men även stora möjligheter i de behov som utkris-
talliseras i samhället och i Sensus dialog med medlemsorgani-
sationer och andra samverkansparter. Vi har under åren 2015 
och framåt lärt oss att arbeta på ett sätt som gör att vi med 
folkbildningens metoder och insatser kan möta lärandebehov 
hos människor på flykt. Under 2020 och 2021 har vi anpassat 
oss till och utvecklats i förhållande till de förutsättningar som 
pandemin medförde. Vi står nu, 2022, inför en ny flyktingsitua-
tion i Europa, den värsta sedan andra världskriget, och vi som 
folkbildare står än en gång redo att agera.

Det är framför allt för att möta ovan nämnda samhällsutmaningar 
som regionen arbetar med att utveckla och bredda sin verk-
samhet. Under flera år har regionen strategiskt vidareutvecklat 
verksamhet för att stärka både ekonomi och kompetens. Med 

strama ekonomiska förutsättningar arbetar vi för att både behålla 
befintlig verksamhet och relationer, samtidigt som vi vidareut-
vecklar nya arbetssätt och finansieringsmöjligheter under 2022. 
Under 2020 startade vår pågående kraftsamling för att stärka och 
skärpa kompetens och profil inom de i verksamhetsinriktningen 
utpekade huvudområdena: 

• Hållbarhet 
• Demokrati och Rättigheter 
• Idé, organisering och ledarskap 
• Livsfrågor, hela människan 
• Arbetsliv 

Förutom kompetens och profil, arbetade vi med att utveckla 
vår organisationskultur och våra arbetssätt. Vi är organiserade i 
hemgrupper (enheter) utifrån de fem huvudområdena ovan, samt 
hemgruppen Resurs och Stöd. En hemgruppsledare finns för 
varje hemgrupp. 
 Ur det externa perspektivet fortsatte vi under 2021 att pri-
oritera relationer, verksamhet och teknisk/digital kompetens i 
samarbeten med medlemsorganisationer, samverkanspartner och 
ett stort antal andra aktörer. För 2022 och framåt kommer vi att 
behöva fördjupa och skärpa vårt arbete ännu mer för att vara en 
relevant och framåtblickande folkbildningsaktör. 

Resultat och ställning
Årets resultat uppgår till -2 133 tkr.
Utgående balans för eget kapital 2021-12-31 är 2 147 tkr.
 
Regionens omsättning för 2021 är, liksom för 2020, betydligt 
lägre jämfört med utfall 2019 som en följd av minskad verksam-
het under coronapandemin, dock är omsättningen 2021 högre 
än 2020 vilket framförallt kan hänföras till ökade statsbidrag och 
ökade övriga bidrag. Året har som nämnts präglats av pandemin, 
men också av ett intensivt arbete med investering i utveckling av 
verksamhet, samt med att verkställa Huvudsaklig Inriktning, bibe-
hålla relationer och verksamhet samt starta upp nya bidragsfinan-
sierade projekt. Delar av detta arbete har lett till ökade kostnader 
för personal och konsulttjänster jämfört med budget. Regionen 
budgeterade inför 2021 med ökad omsättning avseende försälj-
ning av arbetslivsutbildningar, konsulterande verksamheter och 
ökade hyresintäkter. Coronapandemin har påverkat möjligheterna 
till denna ökning negativt och bidragit till årets ekonomiska under-
skott på totalt -2 133 tkr.
 Resultatet av regionens verksamhet samt den ekonomiska 
ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efter-
följande resultaträkning och balansräkning med noter.
 
Förslag till resultatdisposition
 
Balanserade medel 4 279 949
Årets underskott -2 132 906
Totalt eget kapital inklusive årets underskott 2 147 043
balanseras i ny räkning
 
Styrelsen föreslår stämman att årets resultat, -2 132 906 kronor, 
överförs i ny räkning.
 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföl-
jande resultat- och balansräkning med noter.



12 Sensus Skåne-Blekinge | Årsredovisning 2021 Sensus Skåne-Blekinge | Årsredovisning 2021 13

Resultaträkning

Intäkter Not 2021 2020

Deltagar- och försäljningsintäkter 2 9 208 9 363

Bidrag 3 31 210 28 319

Övriga intäkter 5 3 666 5 118

Summa rörelseintäkter (omsättning) 44 084 42 801

 

 

Kostnader

Direkta verksamhetskostnader -6 106 -6 -6 257

Övriga externa kostnader 6 -11 905 -10 460

Personalkostnader 7 -28 172 -24 601

Avskrivningar och nedskrivningar -52 -29

Summa kostnader -46 235 -41 347

Verksamhetens resultat -2 150 1 454 

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 46 20

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -28 -2

Summa resultat efter finansiella poster 17 17

Resultat efter finansiella poster -2 133 1 472

Årets resultat -2 133 1 472
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Balansräkning

Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 659 12

Summa materiella anläggningstillgångar 659 12

Summa anläggningstillgångar 659 12

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 267 1 353

Övriga kortfristiga fordringar 11 10 751 10 463

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 12 1 354 1 289

Summa kortfristiga fordringar 13 372 13 105

Kassa och bank

Kassa och bank 13 840 1 269

Summa kassa och bank 840 1 269

Summa omsättningstillgångar 14 212 14 374

Summa tillgångar 14 871 14 386

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 4 280 2 808

Årets resultat -2 133 1 472

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 2 147 4 280

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 160 1 842

Övriga kortfristiga skulder 14 551 537

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 15 10 013 7 727

Summa kortfristiga skulder 12 724 10 106

Summa eget kapital och skulder 14 871 14 386
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Fr. o. m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med i 

enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-

männa råd (BFNAR 2012:1) avseende årsredovisning (K3). 

Intäkter 

Årets kommun- och regionbidrag intäktsförs vid inbetalning och 

statsbidrag intäktsförs vid beslut.

Intäkter redovisas, i enlighet med försäljningsvillkoren, i samband 

med att tjänst utförs. Sensus studieförbund är inte momspliktigt.

Anläggningstillgångar 
Inventarier vars anskaffningsvärde understiger 20 tkr har kost-
nadsförts direkt. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 

minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar förs syste-

matiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tilläm-

pas följande avskrivningstider: 

Inventarier 5 år

Datorer 3 år

För ombyggnadskostnader på Studentgatan i Malmö samt Nya 

Boulevarden i Kristianstad har avskrivningstiden 3 år tillämpats ef-

tersom återstående tid på hyreskontrakten var 3 år. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 

beräknas blir betalt. 

Leasingavtal 

Samtliga leasingavtal är hyresavtal och redovisas därmed som 

operationella. 

Koncernkonto 

Sensus koncernkonto i Swedbank omfattar alla banktillgångar i 

Sensus studieförbund. Alla enheter är anslutna och förfogar själv-

ständigt över sina likvida medel på separata konton i systemet. 

Koncernkontot har till ändamål att skapa underlag för gemensam 

avkastning för hela förbundet och undanröja likviditetssvackor. 

Riksförbundet tillgodoräknas bankränta på hela behållningen och 

betalar sedan fast ränta till regionerna genom särskilt beslut. I de 

fall då regionerna behöver utnyttja internkrediten på kontot beta-

las ränta enligt särskilt beslut.

Nyckeltalsdefinitioner 

Personalkost. i % av verk. intäkter 

Personalkostnader i procent av verksamhetens intäkter. 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 

avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 

Kassalikviditet (%) 

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i 

procent av kortfristiga skulder. Den interna checkkrediten räknas 

alltid som kortfristig skuld. 

Eget kapital i (%) av oms. 

Eget kapital i procent av verksamhetens intäkter.
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2021 2020

Not 2 Deltagar- och försäljningsintäkter

Deltagarintäkter 8 968 8 814

Materialintäkter 240 549

Summa 9 208 9 363

Not 3 Bidrag

Statsbidrag, ordinarie 17 162 16 410

Statsbidrag, särskilda folkbildningssatsningar* 2 128 1 431

Regionbidrag 3 395 3 436

Länsstyrelsebidrag TIA 43 802

Kommunbidrag 3 782 3 762

Övriga bidrag 4 702 537

Organisationsinterna bidrag** 0 1 942

Summa 31 210 28 319

* Bidrag särskilda folkbildningssatsningar ingår ej i det ordinarie stats- 
bidraget och kan komma att justeras under 2022 i samband med att  
Folkbildningsrådet (FBR) genomför slutavräkning för 2021.

** I syfte att reglera regionens egna kapital enligt åtgärdstrappa för att 
uppnå ett eget kapital på 10 % av omsättningen har riksförbundet beslutat 
om ett organisationsinternt bidrag till regionen, vilket för 2020 uppgick till 
1 942 tkr.

Not 4 Operationella leasingavtal

Framtida minimileasingavgifter,  
som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal*

Förfaller till betalning inom ett år 4 568 3 552

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 16 829 1 670

21 397 5 222

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 3 759 3 808

3 759 3 808

Framtida minimileasingavgifter  
som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal**

Förfaller till betalning inom ett år -1 229 -936

-1 229 -936

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter -936 -860

-936 -860

 * I regionens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt 
av hyrda kontors- och verksamhetslokaler. Vid utgången av 2021 hade regi-
onen totalt 9 hyreskontrakt med olika löptider. Samtliga kontrakt avseende 
Studentgatan i Malmö är uppsagda per 31 mars 2022 och all verksamhet 
flyttar till Södra Vallgatan 5. From 1 april 2022 ersätts tre av nuvarande 
kontrakt med ett femårigt kontrakt med ny hyresvärd, Vasakronan. Även ett 
avtal om leasing av kopiatorer till samtliga kontor ingår i redovisningen.

** En del av kontorslokalerna på Studentgatan Malmö hyrs ut internt till Sensus 
eller till medlemsorganisationer/samarbetspartners och kontrakt har tecknats 
för fortsatt uthyrning efter malmökontorets kommande flytt till Södra Vallgatan, 
se *. Det är tillsvidareavtal med kortare uppsägning än 12 månader.

Not 5 Övriga intäkter

Sålda tjänster 1 345 520

Övriga intäkter bestående huvudsakligen  
av kostnadsersättningar i verksamheten 1 385 3 717

Lokalintäkter 936 881

3 666 5 118
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2021 2020

Not 6 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader 4 482 4 835

Förbrukningsinventarier 340 272

Reparation och underhåll 1 2

Frakt och transport 5 21

Reskostnader 276 296

Marknadsföring 187 127

Kontorskostnader 537 471

Förvaltningskostnader – revision 131 81

Övriga externa tjänster 5 780 4 191

Övriga externa kostnader 166 162

11 905 10 459

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner, och ersättningar

Styrelsen 232 209

Anställda tjänstemän 16 847 15 810

Arvoderade cirkelledare 1 000 602

Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 2 028 2 410

20 106 19 031

Sociala avgifter enligt lag och avtal 

Styrelsen 39 27

Anställda tjänstemän 5 109 4 087

Arvoderade cirkelledare 235 170

Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 467 592

5 850 4 876

Pensionskostnader

Styrelsen 0

Anställda tjänstemän 1 283 1 236

Arvoderade cirkelledare 51 13

Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 261 210

1 596 1 459

Styrelseledamöter och andra befattningshavare

Styrelsen antal ledamöter 9 12

varav män 4 6

Antal ledande befattningshavare – regionchef 1 1

varav män 1 1

Hemgruppsledare 6 6

varav män - -

Medeltal antal anställda tjänstemän: 42 39

varav män 9 7

Antal ledare – cirkelledare 1 126 1 237

varav män 420 473

Kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 505 557

varav män 257 270
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2021 2020

Not 8 Inventarier och installation på annans fastighet

Inventarier, Ingående anskaffningsvärde 1 003 1 003

Årets inköp 699 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 701 1 003

Ingående avskrivningar -991 -962

Årets avskrivningar -52 -29

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 043 -991

Utgående redovisat värde 659 12

Därav installation på annans fastighet 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 721 tkr 
Utgående ackumulerade avskrivningar -721 tkr 
Utgående restvärde enligt plan installation på annans fastighet 0 tkr

Not 9 Finansiella poster

Ränteintäkter 46 20

Räntekostnader -28 -2

17 17

Not 10 Disposition av vinst eller förlust

Balanserade medel 4 280 2 808

Årets överskott/underskott -2 133 1 472

2 147 4 280

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Statsbidrag ordinarie 8 602 8 167

Statsbidrag särskilda folkbildningssatsningar 100 180

Organisationsinterna bidrag 0 1 942

Lönebidrag 43 44

Övriga bidrag 1 958

Skattefordran 21 12

Övriga poster 26 118

10 751 10 463

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter 299 246

Förutbetalda kostnader 1 054 1 044

1 354 1 290

Not 13 Kassa och bank

Bank 840 1 269

840 1 269

Not 14 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 489 431

Särskild inkomstskatt 19 8

Kommunbidrag 0 74

Övriga kortfristiga skulder 43 24

551 537



18 Sensus Skåne-Blekinge | Årsredovisning 2021 Sensus Skåne-Blekinge | Årsredovisning 2021 19

2021 2020

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 368 348

Semesterlöner 917 824

Upplupna sociala avgifter 642 515

Upplupen löneskatt pensionskostnader 33 11

Förutbetalda hyresintäkter 215 217

Avgift till Sensus riksförbund 4 391 3 965

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 446 1 846

10 012 7 727

Not 16 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter 0 0

Eventualförpliktelser 0 0

0 0

Malmö den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Reino Fridh,  Eva Hall   Helena Tengstrand  Heléne Wilkens  Tomas Andersson 
Ordförande

Stefan Ekblad  Kristin Lindberg  Sabina Dethorey  Sven Holmberg  

Vår revisionsberättesle har lämnats
Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrifter
 
 
 
Jesper Sturesson  Maurits Rehn
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
KPMG AB 
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Sensus studieförbund region  

Skåne-Blekinge, org. nr 845000-5577

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sensus studieför-

bund region Skåne-Blekinge för år 2021. 

 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-

den rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 

31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar.

 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorer-

nas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den aukto-

riserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

 Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revi-

sorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 

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 upp-

rättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-

gen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den be-

dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag.

 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-

heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 

dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra 

med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 

göra något av detta.

 

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 

uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är 

en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-

mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fel-

aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fat-

tar med grund i årsredovisningen.

 Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-

het som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne-

fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens inter-

na kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 

den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-

vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisning-

en och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-

ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-

kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 

som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 

om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-

ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisning-

en. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen 

och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 

och om årsredovisningen återger de underliggande transaktio-

nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-

rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 

också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som jag identifierat.

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 säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger 

en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.



Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-

vision av styrelsens förvaltning för Sensus studieförbund region 

Skåne-Blekinge för år 2021 samt av förslaget till dispositioner be-

träffande föreningens vinst eller förlust.

 Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det 

presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter ansvars-

frihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-

svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 

är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yr-

kesetiska 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 förslaget till dispositioner 

beträffande föreningens vinst eller förlust samt förvaltningen. 

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 

att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon sty-

relseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 

eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen.

 Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 

av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 

förenligt med stadgarna.

 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige all-

tid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan för-

anleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag 

till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 

med stadgarna.

 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och 

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 

föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 

av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 

utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella be-

dömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångs-

punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 

skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går ige-

nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgär-

der och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 

om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 

har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Vår revisionsberättesle har lämnats
Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrifter
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