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 Sensus studieförbund Region Norrland  

Huvudsaklig inriktning 
och medelsdisposition  
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Huvudsaklig inriktning Region 
Norrland 2020 – 2021 

 
Grund och Syfte 

Sensus studieförbund Region Norrland arbetar med utgångspunkt från den Grund, Vision, 

Verksamhetsidé och Identitet som gäller för hela Sensus studieförbund.  

 

Regionens verksamheter och aktiviteter sker i nära samarbete med medlemsorganisationer 

och samverkansparter parallellt med en strävan att nå nya grupper. Ett viktigt uppdrag är att 

skapa mötesplatser för människor för att leva i en mångkulturell miljö och att skapa 

förutsättningar för ett aktivt engagemang i samhället. 

 

Det övergripande målet för regionen är att nå statens syfte med statsbidragen till 

folkbildningen, nämligen: 

 

 

samhällsutvecklingen  

- och utbildningsnivån i 

samhället  

 

 

Sammanhang 
Regionen verkar i ett samhällsklimat där motsättningarna mellan människor med olika åsikter 

ökar. Samtalstonen förråas och tonläget, inte minst i sociala medier, är hårt och tenderar att 

hårdna ytterligare. Den politiska polariseringen ökar också och det finns tendenser till att 

utgångspunkterna för det demokratiska samhället ifrågasätts. 

I denna situation är folkbildningens aktörer viktiga för att ge människor möjlighet att mötas 

och samtala kring och reflektera över vilka samhällsutveckling de önskar. I detta har Sensus 

en betydande uppgift. 

Sensus tillhör civilsamhället och det innebär att vi ska söka samverkan med övriga aktörer 

inom sektorn. Tillsammans kan vi innebära en garant för en fortsatt demokratisk utveckling i 

Sverige. 

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

(Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) och även med de 44 kommuner som 

ingår i länen. 



I riksperspektivet samverkar regionen med Sensus övriga regioner och Riksförbundet med 

målet att i ökad omfattning uppfattas som och vara Ett Sensus. Det innebär att vi aktivt deltar 

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

beredda att lära och ta till oss av hur andra gör. 

Verksamhetsformer 
Verksamheten genomförs i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, 

kulturprogram samt särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och personer med 

uppehållstillstånd.  

 

Regionen arbetar även med verksamhet i projekt som är linje med Sensus verksamhetsidé och 

Identitet.  

 

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

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

och verksamheten är indelad i tre enheter: Enhet Kyrka och Ideella, Enhet Rock och Pop samt 

Enhet Stab och Projekt. Regionchefen leder enhet Stab och Projekt med de andra enheterna 

leds av en enhetschef. 

Regionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. 

Regionkontoret finns i Örnsköldsvik. Kontor finns även i Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, 

Sundsvall och Östersund. Verksamhet bedrivs i regionens samtliga 44 kommuner. 

 

Inriktning 2020 – 2021 
Med utgångspunkt i Grunden och Syftena med regionens verksamhet ska regionens inriktning 

för stämmoperioden 2020 – 2021 vara insatser i verksamheterna som syftar till att: 

 Värna och utveckla det demokratiska samhället. 

Grunden för de konkreta insatserna är studiematerialet Vår Svenska Demokrati som bl a 

finns tillgängligt på https://xn--vrsvenskademokrati-4tb.se/  

 

 Värna minoritetsbefolkningarnas ställning inom regionen 

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

tornedalingar, judar och romer. Enligt FN:s definition är samerna dessutom ett 

ursprungsfolk, vilket innebär att de har vissa kollektiva rättigheter som de övriga 

grupperna saknar. 

 

 Sensus som värnar alla människors lika värde och som värnar det demokratiska samhället 

behöver nu stå upp och värna de grundläggande rättigheter den samiska befolkningen 

enligt svensk lag har. Det ska synas i de verksamheter regionen bedriver under 

stämmoperioden. 

 

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


 Hållbarhet 

I Sensus Identitet är Hållbarhet ett av de prioriterade områden vi ska arbeta med för att 

leva Identiteten. Under stämmoperioden ska regionen, i samarbete med övriga regioner 

och med Riksförbundet definiera vilka aspekter på hållbarhet som studieförbundet ska 

arbeta med. Hållbarhetsfrågorna ska, i avvaktan på det gemensamma arbetet inom Sensus, 

fokusera på områdena livsfrågor och relationer med medlemsorganisationer och 

samarbetsparter. 

 

 Kärnverksamheten 

I övrigt ska regionen fortsatt sträva efter att öka verksamheten avseende studiecirklar, 

annan folkbildningsverksamhet samt kulturverksamhet. Inriktningen ska vara att öka 

antalet unika deltagare i verksamheterna. 

 

Medelsdisposition 2020 - 2021 

 

 2020 2021 

Intäkter  tkr tkr 

Deltagarintäkter o försäljning    

Statsbidrag    

Region/Landstingsbidrag    

Kommunbidrag    

Övriga bidrag    

Övriga intäkter    
Summa intäkter    

 

Kostnader  
Personalkostnader    

Verksamhet inkl lokaler &  
administrativa kostnader  

  

Summa kostnader    

   

Netto    

 


