
  
 

Sensus region Svealand  
Huvudsaklig inriktning och meddelsdispositioner  
 
Huvudsaklig inriktning år 2020-2023 
 
Den huvudsakliga inriktningen ska utvärderas och eventuellt justeras vartannat år i 
samband med regionstämman. 
 
All verksamhet ska utgå ifrån Sensus identitet och skapas tillsammans med och för våra 
medlemsorganisationer (MO), samverkansparter (SP), deltagare, förtroendevalda och 
anställd personal. 
 
All verksamhet genomsyras av Sensus identitet och stadgar, den ska hålla hög kvalitet och 
säkras så att den uppfyller Folkbildningsrådets syften såväl som samhällets förväntningar på 
folkbildningen.  
 

Sammanhang 
 
Sverige står inför ett utmanande 20-tal, där mycket ska hända för att uppnå FN:s 
hållbarhetsmål och vad som är uppsatt i Agenda 2030.  
 
Klimatfrågan har det senaste året tydligt påverkat människors tillvaro och oro runt om i 
världen. En allt hårdare ton i samhället och samtalen på sociala medier blir allt mer 
påfrestande och där demokratiska och mänskliga rättigheter trycks undan. Polariseringen blir 
allt vanligare i samhället där regeringar och länder måste rusta för att stå emot ett allt mer 
bryskt samhälle. 
 
Vi vill att Sensus Svealand bidrar med samtal, bildning och fokus på att sprida förståelse och 
insikt samt medvetandegöra det uppdrag vi står inför i hela världen, i Sverige och i vår region. 
 
Vi vill tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare visa 
demokratins inneboende kraft för delaktighet och utveckling av vårt samhälle. Några viktiga 
skeenden under de kommande åren är bl a kyrkovalet 2021 men också riksdagsvalet 2022.  
 
Den tid hela världen och Sverige nu genomlever är unik i modern tid och fylld av prövningar 
för både individ och samhälle. Coronaepidemin utgör en utmaning för alla de ideal och 
målbilder Sensus har för att vägleda sin verksamhet. Hälsa, existentiell hälsa, demokrati och 
livsfrågor är exempel på självklara inslag i vår identitet och inriktning. Sensus har i dag ett 
tillfälle att i praktiken använda sin unika kompetens inom just dessa områden med 
folkbildningens hela bredd och djup som medel. 
  

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



  
 

Organisation  

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

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

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

 
Inriktning  
 
Den huvudsakliga inriktningen inom Sensus region Svealand de kommande åren ska 
genomsyras av hållbarhetsperspektivet och relationsskapande aktiviteter med dem vi är till 
för. Det ska grundas i folkbildningens syften och vad som beskrivs i Sensus identitet och 
genomförs tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare.  
 
Hållbarhet 
 
Vi vill verka för ökad tolerans, större medvetenhet om klimat och andra hållbarhetsperspektiv, 
ökat engagemang i demokratifrågor och ojämlikheter. 
 
För Sensus Svealand är det rättighetsbaserade förhållningssättet en viktig beståndsdel i all vår 
verksamhet. Det rättighetsbaserade arbetssättet fokuserar på att skapa förändring genom att 
stärka människors egenmakt. Istället för att styra deltagarnas lärande agerar vi för att 
människorna själva ska hitta styrka för att förbättra sin situation. 
  
Den existentiella hälsan, som handlar om hur vi ser på livet, är av fundamental betydelse för 
hur vi skattar vår hälsa som helhet. Den som har en god existentiell grund upplever sig i 
allmänhet må bättre, har lättare för att se möjligheterna och glädjeämnena i livet samt gör en 
bättre rustad att hantera livets utmaningar. Vi vill vara en del av samhällets förebyggande 
arbete mot psykisk ohälsa genom att erbjuda mötesplatser där människor får träna sin 
existentiella hälsa och utveckla sin livskraft. 
 
Folkbildning är en hållbarhetsfaktor och ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar 
människor, samhället och demokratin. 
 
Relationer 
 
Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetspartners och deltagare ska vi skapa 
möjligheter och finnas med där mötesplatser för bildning utvecklas. Vi ska främja kontakter 
och samverkan mellan medlemsorganisationer och samarbetsparter och agera för att 
deltagarna ska hitta och komma till oss.  
 
 



  
 

Vi ska stödja våra cirkelledare i deras pedagogiska utveckling, ledarskap och 
kompetensutveckling. Alla våra cirkelledare ska ha ett normmedvetet och normkritiskt 
förhållningssätt. 
 
Vi ser den enskilde människan som den allra viktigaste byggstenen i samhället, men det är när 
människor möts som förändring och utveckling uppstår.  
 
All vår verksamhet ska genomsyras av folkbildningens ideal och särart. Vi ser folkbildningen 
som en väg mot att finna ny kunskap och nå nya erfarenheter. Bildning är förmågan att tolka, 
reflektera och sätta samman kunskaper till ny kunskap. Vi ska ha en gedigen förståelse för 
våra deltagare och våra medlemsorganisationer och samarbetsparters verksamhet och 
förutsättningar och bidra till deras utveckling. 
 
 
 
 
 

Meddelsdispositioner år 2020-2023 
 
 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 
     
Intäkter 46 551 47 000 47 200 47 300 
Kostnader 46 551 46 850 47 000 47 100 
Resultat          0      150      200      200 
     
     

 
 


