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Fakta om Sensus Stockholm-Gotland

Sensus Stockholm-Gotland bedriver folkbildnings-
verksamhet i kommunerna i Stockholms och Gotlands 
län. Tillsammans med föreningar och organisationer 
vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande 
och utveckling runt om i regionen. 
 Vår organisation består av sex hemgrupper, Liv och 
tro, Rättigheter och demokrati, Kultur och delaktighet, 
Musik och studio, Medis 5 samt Stab och resurs. 

Sensus Stockholm-Gotland bedriver 
verksamhet i 23 av de 27 kommuner som 
regionen omfattar.

VERKSAMHETER
• Folkbildningsverksamhet tillsammans med 

medlemsorganisationer och samarbetsparter
• Medis 5, daglig verksamhet med fokus kultur
• Kreativt center, daglig verksamhet för perso-

ner med synnedsättning
• Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
• Hållbart arbetsliv, kompetensutveckling inom 

arbetsmiljö

SENSUS  
STOCKHOLM  
GOTLAND

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

• Jerry Adbo, ordförande
• Abir Ibrahim
• Anna Johansson
• Anne Dungner Hjellström
• Annika Thomsson
• Fredrika Sandell
• Kajsa Wiktorin
• Magnus Blombergsson
• Marjo Nieminen
• Susanna Pettersson
• Vladan Boskovic
• Yasri Khan
• Johan Sigerud,  

personalrepresentant

REGIONKONTOR
Medborgarplatsen 4
118 26 Stockholm

REGIONCHEF
Mia Korsgren

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Stockholm, Norrtälje, Visby

MUSIKHUS
• Sensus Wallingatan,  

Stockholm
• Annorlunda musikskola,  

Sollentuna

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
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Stockholm- 
Gotland har utöver dem fler 
regionala medlemsorganisatio-
ner och samarbetsparter.

82 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Sensus Stockholm-Gotlands yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 2 040 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2020 i studiecirklar, annan  
folkbildning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Deltagare 2020 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2020 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

De tre största medlemsorganisa-
tioner i Sensus Stockholm-Gotland 
räknat i antal studietimmar.

32

264 020

17
 62

4 Olle 13 och Gustav 94

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

23 %

42 %

14 %

21 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

65 % 24 % 11 %

Fördelning av verksamhet 2020.

Antal kulturprogram i Sensus 
Stockholm-Gotland 2020. Det 
kan exempelvis vara digitala 
föreläsningar eller livestreamade 
konserter.

Sensus Stockholm-Gotland  
genomförde 6 975 arrange-
mang under 2020. Det blir 
195 arrangemang per dag om 
en fördelar dem jämt över året.

År 2020 har präglats av corona-
pandemin. Sensus Stockholm- 
Gotlands verksamhetsvolym 
har minskat med 39 % sedan 
föregående år.

Totalt nådde Sensus Stockholm- 
Gotland 182 839 deltagare 
under 2020. Om en fördelar 
dem jämt över året blir 501 
deltagare per dag.

3 37519 arrangemang/dag 501 deltagare/dag

Sensus Stockholm-Gotland i siffror

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

82  %

Antal studietimmar 2020 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

16
2 3

251. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Mandeiska  
 trossamfundet

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

0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50 60

100 %
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

2020 2019 2020 2019

Medlemsorganisationer 44 422 68 204 1 160 3 364

Samverkan övrigt 142 912 223 621 2 157 4 386

Egen verksamhet 46 311 70 103 58 117

Totalt 361 928 361 928 3 375 7 867

Studietimmar i studiecirklar och annan folkbildning och antal kulturprogram

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Studiecirklar 2 112 2 835 11 062 16 444 171 559 249 003

Annan folkbildning 1 488 1 988 18 259 24 137 62 086 112 925

Kulturprogram 3 375 7 867 153 518 497 745 30 375 70 767

Totalt 6 975 12 690 182 839 538 326 264 020 432 695

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt

Antal unika deltagare

2020 2019

Studiecirkel 5 747 7 813

Annan folkbildningsverksamhet 11 877 14 392

Totalt 17 624 22 205

Unika deltagare 



6 Sensus Stockholm-Gotland | Årsberättelse 2020 Sensus Stockholm-Gotland | Årsberättelse 2020 7

Medlemsorganisationer och samverkansparter

Antal studietimmar Antal kulturprogram

Medlemsorganisationer 2020 2019 2020 2019

Amningshjälpen 10 12 0 0

Bröstcancerförbundet 9 11 0 13

Credo 0 0 0 42

EFS 151 918 20 0

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 24 46 17 44

KFUM Sverige 828 1 134 2 23

Kvinnor för mission 0 0 2 1

Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland 1 931 5 907 0 0

Scouterna 25 344 29 061 0 0

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation 3 36 2 1

Sigtunastiftelsen 0 114 0 0

SPES – Riksförbundet för  
SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd 0 31 2 1

Svenska Lottakåren 7 28 0 20

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 50 170 23 30

Sveriges Konstföreningar 0 16 2 9

Sveriges Kyrkosångsförbund 90 245 0 0

Trossamfundet Svenska kyrkan 15 975 30 475 1 090 3 167

Y´s Men International region Sweden 0 0 0 13

Totalt 68 204 44 422 3 364 1 160 

Samverkan övrigt 2020 2019 2020 2019

Sveriges Makalösa Föräldrar 3 19 1 2

TCO 0 0 1 0

Lokal/regional medlemsorganisation 5 735 7 243 32 74

Övriga samverkansparter 137 174 216 359 2 121 4 310

Totalt 142 912 223 621 2 157 4 386

Egen verksamhet 2020 2019 2020 2019

Egen verksamhet 46 311 70 103 58 117

Totalt 46 311 70 103 58 117

Totalt regionen 233 645 361 928 3 375 7 867
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Antal studietimmar +/- Antal kulturprogram +/-

Stockholms län 2020 2019 2020 2019

Botkyrka 11 605 16 727 374 404

Danderyd 161 753 16 80

Ekerö 1 155 1 829 26 126

Haninge 12 119 19 079 37 252

Huddinge 5 112 6 785 48 157

Järfälla 18 304 22 963 261 280

Lidingö 24 0 19 67

Nacka 7 402 6 613 214 376

Norrtälje 115 1 2 595 115 1 5 115 160 277

Nynäshamn 401 1 005 82 113

Salem 0 14 0 0

Sigtuna 56 267 0 2

Sollentuna 11 549 14 705 1 117

Solna 3 489 4 905 2 31

Stockholm 141 516 223 974 1 773 4 615

Sundbyberg 538 497 0 0

Södertälje 4 577 12 843 1 156

Tyresö 0 0 0 3

Täby 169 389 0 0

Upplands-Bro 0 493 0 37

Upplands-Väsby 1 649 2 311 19 0

Vallentuna 77 136 6 46

Vaxholm 71 239 1 33

Värmdö 2 279 2 329 20 53

Österåker 372 1 181 24 96

Totalt 225 220 345 152 -3 4,7 % 3 084 7 321 - 57,9 %

Gotlands län 2020 2019 2020 2019

Gotland 4 195 7 272 439 193

Totalt 4 195 7 272 - 42,3 % 439 193 - 56,0 %

Övriga län 2020 2019 2020 2019

Trosa 4 230 5 908 98 1

Uppsala 0 3 160 0 104

Totalt 4 230 9 068 - 53,4 % 98 105 - 6,7 %

Verksamheten per län och kommun
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamhetens inriktning 
Sensus studieförbund Stockholm-Gotland är en allmännyttig ide-

ell förening. De ingående medlemsorganisationerna redovisas i 

särskild förteckning. 

 Sensus Stockholm-Gotland bedriver tillsammans med sina med-

lemsorganisationer 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 utbildningsloka-

ler i Norrtälje och kontor på Gotland i Visby. Verksamhet tillsam-

mans 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 medlemsorganisationer-

na. 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 folk-

bildningsbidrag inklusive deltagaravgifter. 

• Verksamhet inom LSS Lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Projektfinansierad verksamhet, främst 

via Allmänna arvsfonden, MUCF och europeiska strukturfon-

derna.

• Uppdrag för arbetslivet, främst för våra medlemsorganisationer, 

fackförbund, kommuner och stadsdelar i regionen. 

Dessa verksamheter bidrar på olika sätt till att uppfylla Sensus ända-

mål. Folkbildningens idé och metodik är grund för allt vi gör. Genom 

folkbildningen verkar vi för att varje människa uppfattar sig som lä-

rande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Föreningen har inte några ställda säkerheter eller ansvarsför-

bindelser. Enligt styrelsens bedömning har föreningen inga 

eventualförpliktelser. En väsentlig händelse som inträffat efter 

balansdagen är att första delen av resultatet av den särskilda 

granskningen som utförts under hösten kommit från Folkbild-

ningsrådet och tagits med på 2020. Besked om ytterligare juste-

ringar efter granskningen väntas under våren 2021. 

 2020 har präglats av coronapandemin. För Sensus del har 

det inneburit att en stor del av den fysiska verksamheten ställts 

in. Från och med mars genomfördes i princip ingen verksamhet 

där deltagarna sågs fysiskt. Sensus satsade däremot redan från 

början stora resurser på en digital omställning och stöttade båda 

ledare och deltagare i att kunna bedriva digital folkbildning. Det-

ta möjliggjorde att vi har uppnått 60 % av den bidragsberättiga-

de verksamhetsvolymen vi hade 2019 trots att vi inte fick mötas. 

Även vår uppdragsverksamhet kunde i stora delar fortsatt bedri-

vas med hjälp av en digital satsning och särskilda anpassningar 

i våra lokaler till exempel för vår LSS-verksamhet för konstnärer, 

Medis 5.

 En annan väsentlig händelse under året var vår flytt tillbaka till 

Medborgarhuset efter tre års evakuering då Medborgarhuset har 

renoverats.

 Vidare har samtliga studieförbund i Sverige gjort en särskild 

granskning av den bidragsberättigade verksamheten utifrån sär-

skilt utvalda riskparametrar. Sensus Stockholm-Gotland har inte 

hittat några större systematiska oegentligheter vad gäller verk-

samhet och kostnadsersättningar. Utifrån granskningen strök vi 

för åren 2017–2019 cirka 1,3 % av vår verksamhet. Återtaget av 

statsbidraget för detta är 276 898 kronor. Detta är enstaka fel-

aktigheter och brister i kvaliteten i samverkan med organisatio-

ner och föreningar samt brister i rapporteringen inom främst vår 

musikverksamhet. Orsaken till att dessa felaktigheter upptäcktes 

först nu i denna särskilda granskning är att vi fick tillgång till ett 

nytt verktyg där alla studieförbund kunde samköra verksamheter 

på ett sätt som fungerade utifrån GDPR. Något vi alltså inte kunnat 

tidigare. Utifrån det som framkommit i den särskilda granskning-

en har vi upprättat kvalitetssäkrade rutiner framåt. Vi lägger stora 

resurser på att stärka vårt anordnarskap, vi utvecklar våra ledar-

utbildningar ytterligare och har format ett etik- och kvalitettsteam 

som tar fram och implementerar kvalitetsrutiner kring det löpande 

arbetet i verksamheten.   

 Studieförbunden har fått förutsättningar att agera ansvarstagan-

de i relation till pandemin och dess påverkan på samhället genom 

att Folkbildningsrådet fattat beslut om frysta beräkningsgrunder 

för 2020 och 2021. Den utökade särskilda kontrollen som genom-

fördes under oktober 2020 till januari 2021 och statsbidragsvillko-

ren för 2021 har tydliggjort kraven på kvaliteten i verksamheten. 

Ekonomisk ställning och resultat 
Årets resultat inklusive återtag av statsbidrag är -511 tkr. Regionen 

har fortsättningsvis ett eget kapital som ligger på en nivå som inte 

föranleder att vi behöver vidta några åtgärder och har en i allmän-

het god likviditet
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Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017 2016

Resultat

 Verksamhetens intäkter 47 634 52 212 58 495 69 746 75 336

 Verksamhetens kostnader -48 172 -52 351 -61 034 -70 161 -72 505

 Verksamhetens resultat -538 -139 -2 538 -416 2 830

 Resultat från finansiella investeringar 27 35 -87 39 23

 Årets resultat -511 -104 -2 625 -377 2 853

Framtida utveckling 
2021 kommer Sensus Stockholm-Gotland fortsatt ha ett extra fo-

kus på en långsiktig hållbarhet i verksamhet och ekonomi med 

ännu tydligare koppling till Sensus identitet och målområden. Vi 

kommer utifrån tidigare verksamhetsökningar tillsammans med 

vårt intensiva arbete 2020 med kvalitetssäkring ha goda förutsätt-

ningar för en långsiktigt hållbar verksamhet. Vi kommer fortsatt ha 

huvudfokus på bidragsberättigad verksamhet men jobba för att 

driva verksamhet med annan finansiering inom det utrymme vi har 

(25 % av omsättningen) Till exempel heltidsupplägg för specifika 

målgrupper, uppdrag för arbetsgivare, specifika projekt för särskil-

da målgrupper, uppdrag inom kommunal verksamhet, arbetsmark-

nad och så vidare. Verksamhet med annan finansiering men som 

har bäring på vår identitet och vår huvudsakliga inriktning. 

Några jämförande nyckeltal

2020 2019 Beräkningsformel

Likviditet 145 % 143 % Omsättningstillgångar/
Summa skulder

Soliditet 32 % 31 % Eget kapital/
Totala tillgångar

Arbetskrafts- 
kostnad

61 % 59 % Personalkostnader/
Omsättning

Lokalkostnader i 
förhållande till oms

13 % 17 % Lokalkostnader/
Omsättning

Förändring av eget kapital inklusive årets resultat

Balanserade medel 5 540 345,25 kr

Årets resultat -510 721,87 kr

Totalt eget kapital inkl. årets resultat 5 029 623,38 kr
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Resultaträkning

Verksamhetens intäkter Not 2020 2019

Deltagar- och försäljningsintäkter 14 641 16 594

Bidrag 1 31 271 34 620

Övriga intäkter 2 1 722 998

47 634 52 212

Verksamhetens kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 3 -4 604 -6 245

Övriga externa kostnader 4, 5 -14 400 -15 395

Personalkostnader 6 -29 064 -30 604

Avskrivningar och nedskrivningar -104 -107

-48 172 -52 351

Verksamhetens resultat -538 -139

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 30 38

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -2

28 35

Resultat efter finansiella poster -511 -104

Resultat före skatt -511 -104

Årets resultat -511 -104
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Balansräkning

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 242 125

Summa anläggningstillgångar 242 125

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 172 2 006

Övriga fordringar 9 10 637 9 524

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 10 1 906 2 603

Kassa och bank 1 740 3 756

Summa omsättningstillgångar 15 455 17 889

Summa tillgångar 15 697 18 014

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 11 5 029 5 540

Summa eget kapital 5 029 5 540

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 885 4 609

Övriga skulder 12 1 499 974

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 13 7 284 6 891

Summa kortfristiga skulder 10 668 12 474

Summa eget kapital och skulder 15 697 18 014
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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 sammanfat-

tas nedan. 

 

Värderingsprinciper m.m.   

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-

värde om inget annat anges nedan. 

 

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp var-

med 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 sam-

ma 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. 

 

Avskrivningsprinciper och anläggningskostnader

För maskiner och inventarier görs avskrivning enligt plan på ur-

sprungliga 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 kul-

turarbetare som genomför verksamhet utan någon ersättning. 
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Resultaträkning 2020 2019

Not 1 Bidrag

Statsbidrag* 19 403 18 629

Statsbidrag, uppdrag asylverksamhet 351 330

Uppsökande och motiverande insatser 7 37

Föräldrars delaktighet i lärandet 47 4 371

Uppdrag vardagssvenska 30 0

Landstingsbidrag 4 033 3 308 

Kommunbidrag 3 911 3 801

Projektbidrag 1 556 2 523

ESF-bidrag 199 684

Allmänna arvsfonden 1 736 937

Summa 31 273 34 620

* Statsbidraget minskat med 276 898 kronor som följd av Folkbildnings- 
rådets granskning av studieförbundens verksamhet åren 2017–2019.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Sålda tjänster 407 688

Lokalintäkter 73 23

Kostnadsersättningar 2 6

Övriga intäkter 240 281

Stöd till flytt- och renoveringskostnader* 1 000 0

Summa 1 722 998

* 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

Materialkostnader, studiematerial -1 578 -3 113

Ersättning juridiska personer -3 027 -3 131

Summa -4 605 -6 244

Not 4 Operationella leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år 3 278 3 730

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 14 571 14 583

Summa 17 849 18 313

Not 5 Övriga externa kostnader

Lokaler/fastigheter -7 303 -8 619

Förbrukningsinventarier, reparation m.m. -1 482 -1 107

Resekostnader, kost/logi, transporter -202 -735

Marknadsföring -157 -469

Kontorskostnader -5 220 -4 365

Övriga externa kostnader -37 -100

Summa -14 401 -15 395

Not 6 Personalkostnader

Styrelse

Antalet ledamöter i regionstyrelsen är 13 stycken, varav en fackligt  
förtroendevald. Könsfördelning 6 män och 7 kvinnor.

Arvoden, förlorad arbetsinkomst -145 -93

Sociala kostnader -45 -26

Summa -190 -119

Sensus har ej några åtaganden för pensioner till styrelsen.
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Resultaträkning, fortsättning 2020 2019

Not 6, forts Anställd månadsavlönad personal 

Tillsvidareanställda 45 53

därav män/kvinnor 19/26 21/32

Regionchef och andra ledande befattningshavare 6 6

därav män/kvinnor 3/3 4/2

Visstidsanställda 6 4

därav män/kvinnor 3/3 2/2

Löner månadsavlönad personal -18 350 -17 658

Sociala kostnader -5 069 -5 516

Pensionskostnader -2 431 -2 157

Summa -25 850 -25 331

Verksamhetspersonal 

Cirkelledare 1 768 2 334

därav män/kvinnor 791/977 1 048/1 286

Artister, föreläsare 620 811

därav män/kvinnor 349/271 406/405

Övriga verksamhetsledare 89 87

därav män/kvinnor 27/62 35/52

Totalt antal cirkel-, grupp- och kulturarbetare ej lika med summan ovan. 2 348 3 004

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

Arvoderade ledare

Antal arvoderade cirkelledare 174 249

Arvoden cirkelledare -2 207 -3 424

Sociala kostnader -596 -924

Arvoden artister, kulturarbetare -267 -595

Sociala kostnader -65 -143

Arvoden övriga verksamhetsledare -407 -224

Sociala kostnader -230 -117

Summa -3 777 -5 427

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 -88 -88

Utbildningskostnader (kurs/konferensavgifter) -98 -389

Företagshälsovård – friskvård -311 -376

Övriga personalkostnader -63 -54

Summa -560 -907

Summa personalkostnader brutto -30 377 -31 784

Avgår

Lönebidrag 1 226 1 180

Företagsstöd 88 0

Summa personalkostnader netto -29 063 -30 604
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Resultaträkning, fortsättning 2020 2019

Not 6, forts Sjukfrånvaro

Arvoderade cirkelledare och kulturarbetare är inte inräknade eftersom de 
uteslutande är timanställda och registrering av sjukfrånvaro inte förekommer.

Total sjukfrånvaro som andel av arbetstid 4,22 % 4,87 %

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser  
sammanhängande sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer. 58,71 % 71,36 %

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid

Kvinnor 5,28 % 5,82 %

Män 2,50 % 3,40 %

Åldersfördelat

0–29 år - -

30–49 år 2,94 % 3,49 %

50 år och äldre 5,54 % 6,38 %

Not 7 Finansiella intäkter

Ränta Swedbank 30 38

Summa finansiella intäkter 30 38

Balansräkning 2020 2019

Not 8 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden 4 698 4 725

Inköp 220 45

Försäljningar/utrangeringar 0 -72

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 918 4 698

Netto anskaffningsvärde 4 918 4 698

Ingående avskrivningar -4 573 -4 538

Försäljningar/utrangeringar 0 72

Årets avskrivningar -104 -107

Utgående ackumulerade avskrivningar  -4 677  -4 573

Utgående redovisat värde 242 125

Not 9 Övriga fordringar

Upplupna bidragsintäkter 10 276 9 480

Kortfristiga fordringar 53 0

Skattekonto 285 44

Fordringar anställda 23 0

Summa 10 637 9 524

Not 10 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 1 131 1 262

Upplupna intäkter 775 1 341

Summa 1 906 2 603
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Balansräkning, fortsättning 2020 2019

Not 11 Eget kapital

Ingående balans 5 540 5 644

Redovisat resultat -511 -104

Utgående balans 5 029 5 540

Not 12 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt -531 -610

Förutbetalda bidrag -688 -340

Övriga kortfristiga skulder -3 -24

Återtag statsbidrag efter granskning -277 0

Summa -1 499 -974

Not 13 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

Upplupna löner -216 -483

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter -1 992 -1 685

Sociala kostnader -647 -792

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader -106 -265

Administrationsavgift Sensus riksförbund -4 322 -3 667

Summa -7 283 -6 892

Not 14 Eventualförpliktelser

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

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

En väsentlig händelse som inträffat efter balansdagen är att ett första del- 
resultat av den särskilda granskning som utförts under hösten meddelats från 
Folkbildningsrådet och bokats in på 2020. Ytterligare besked med eventuell 
ekonomisk påverkan efter granskningen väntas från Folkbildningsrådet  
under våren 2021.  
 
Covid 19-pandemin fortsätter att påverka verksamheten och kommer att 
göra så under hela 2021. Folkbildning som kan ske digitalt eller på distans 
utförs med fördel så. De ekonomiska konsekvenserna av detta antas likna 
effekterna under 2020 med till exempel lägre kostnader för verksamhetsstöd 
och lägre intäkter från öppen verksamhet och lokaler än vad som varit fallet 
under ett normalt verksamhetsår. Studieförbunden har fått förutsättningar att 
agera ansvarstagande i relation till pandemin och dess påverkan på samhäl-
let genom att Folkbildningsrådet fattat beslut om frysta beräkningsgrunder för 
2020 och 2021. 

Den utökade särskilda kontrollen som genomfördes under oktober 2020 
till januari 2021 och statsbidragsvillkoren för 2021 har tydliggjort kraven på 
kvaliteten i verksamheten.

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Jerry Adbo Abir Ibrahim Anna Johansson Anne Dungner Hjellström Annika Thomsson

Fredrika Sandell Kajsa Wiktorin Magnus Blombergsson Marjo Nieminen Susanna Pettersson

Vladan Boskovic Yasri Khan  Johan Sigerud
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Revisionsberättelse

Till regionsstämman i Sensus studieförbund Stockholm-Gotland, 

org.nr. 802006-3155

 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sensus studieför-

bund Stockholm-Gotland för år 2020. 

 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 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

 Vi tillstyrker därför att regionsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

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

rernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten ”Den 

auktoriserade revisorns ansvar” samt ”Den förtroendevalde revi-

sorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 

god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full-

gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 

Den andra informationen består av Årsberättelsen (men innefatt-

ar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 

denna).

 Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 

information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseen-

de denna andra information.

 I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt an-

svar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 

om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsre-

dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 

vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-

nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 

en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 

inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprät-

tas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

 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 Audi-

ting (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 kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 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 fattar med grund i årsredovis-

ningen.

 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 felaktig- 

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-

ter 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 utelämnan-

den, 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 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-

ningen 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-
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Johan Andersson Christer Wik 

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

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 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under re-

visionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som jag identifierat

Den förtroendevalde 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

Uttalande

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

sion av styrelsens förvaltning för Sensus studieförbund Stock-

holm-Gotland för år 2020.

 Vi tillstyrker att regionsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

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 revisors-

sed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som ansvarar för 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.

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

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

 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 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. 
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