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"Sensus satsning på digitala 
hjälpmedel och vår omställning 
till mer digital folkbildning gick 
snabbt och mottogs väl. "

2020 VAR DET ÅR DÅ VI, med utgångspunkt i Sensus identitet, rent praktiskt och organi-
satoriskt började arbeta utifrån ett för oss nytt sätt att formera vårt folkbildningsarbete, 
i fyra tematiska områden: Hållbarhet, Demokrati och rättigheter, Idé, organisering och 
ledarskap samt Livsfrågor – Hela människan.

2020 var också det år då världen drabbades av en pandemi, som vi vid dess början inte 
kunde förutse omfattning och längd på. Detta förändrade såklart radikalt våra förutsätt-
ningar att bedriva verksamhet. Normalt är fysiska träffar, med individer och grupper i 
centrum det vanligaste, men med vår förmåga till snabb omställning och lyhördhet för 
behov agerade vi omedelbart. Vårt motto blev: vi ställer inte in, vi ställer om!

Sensus satsning på digitala hjälpme-
del och vår omställning till mer digital 
folkbildning gick snabbt och mottogs 
väl. Vår personal var snabbfotade och 
engagerade, vi kunde erbjuda våra cir-
kelledare pedagogiskt stöd och digitala 
redskap. Inte minst har Sensus digitala 
verktygslåda (öppen och tillgänglig för 
alla på vår hemsida) varit en viktig faktor för att klara omställningen. 

Men såklart har pandemin påverkat. En stor del av vår bildningsverksamhet fungerar 
helt enkelt inte digitalt och detta har framförallt gett konsekvenser på individnivå. Det är 
många människor som, när de inte kan delta i sin cirkel, kurs eller kulturprogram, upple-
ver en sämre livskvalitet, ökad isolering och en sämre vardag. Men icke desto mindre är 
vi stolta över att vi, trots förutsättningarna och tack var den digitala satsningen uppnått 
mer än 50 procent av vår verksamhetsvolym 2020 jämfört med 2019. Det positiva sätt 
som stat, regioner och många kommuner har hanterat verksamhetsbidragen detta pan-
demiår, är en viktig och bidragande orsak till att vi kommer att stå väl rustade för att även 
framgent vara en viktig resurs och tillgång för individer, organisationer och samhälle.

Den senare delen av året präglades av den särskilda och utökade granskning som alla 
studieförbund fick i uppdrag att genomföra. Utifrån specificerade kvalitetskriterier och 
gemensam kontroll av våra verksamhetsrapporteringssystem, lade vi inom studieför-
bunden mycket kraft på att ännu en gång gå igenom, analysera och genomlysa våra stu-
diecirklar, samarbeten och kvalitetssystem. 

Det känns betryggande att konstatera att i en bransch som bygger på tillit, och ofta 
människors ideella insatser, uppnår vi inom Sensus Skåne-Blekinge en hög kvalitetsnivå 
– över 99 procent av vår verksamhet befanns möta kvalitetskraven.

Våra demokratiska och jämställda metoder för fritt och frivilligt lärande har alltså visat 
sig fungera väl!

Margareta Clarén
Biträdande regionchef, Sensus Skåne-Blekinge
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LEDARE
I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. Sensus ca 9 900 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. På så sätt ut- vecklas både ledare och del- tagare samt samhället i stort.

SAMVERKAN

Vår verksamhet sker i sam-

verkan med exempelvis  

humanitära och fackliga 

organisationer, ideella för- 

eningar samt olika tros- 

samfund. Hos oss finns även 

en av landets största musik-

verksamheter.   

Det här är Sensus

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi 

arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra 

medlemsorganisationer, samverkansparter och 

deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och 

bildning runt om i hela Sverige. 

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi 

på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och 

hållbarhetsfrågor. 

Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det 

är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans 

dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet 

att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid 

och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar 

människor och att människor förändrar världen. 

Sensus är en ideell förening där alla finansiella 

resurser används till folkbildning. Sensus arbetar 

främst med bidragsberättigad verksamhet men har 

också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett 

stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från 

stat, kommuner och regioner. 

PEDAGOGIK

Vår syn på lärande utgår  

från var och ens erfarenheter 

och lust att lära. Vi lär till- 

sammans genom att göra  

och reflektera i grupp.

ORGANISERING
Sensus har sex regioner 
och ett riksförbund.

• Norrland
• Svealand
• Västra Sverige
• Stockholm-Gotland
• Östra Götaland
• Skåne-Blekinge
• Riksförbundet

Vi verkar i hela landet och, allt 

som allt, från norr till söder är 

 vi ett Sensus.



Sensus Skåne-Blekinge Verksamheten 2020 54 Sensus Skåne-Blekinge Verksamheten 2020

Det här gjorde  
vi bland annat »

Genom folkbildning, kultur och demokratiutveckling 
har Sensus Skåne-Blekinge bidragit till att ha gjort 
Sverige lite rikare, även under pandemiåret 2020.

Vi har fortsatt skapa verksamhet med våra med-
lemsorganisationer, med samverkande organisationer, 
med riktade medel, inom kultur, med eldsjälar och 
med grupper. För bildning, kunskap, demokrati, jäm-
ställdhet och integration. Vi har lärt oss nytt och fort-
satt blicka framåt, mot det som kommer sedan, efter.

Välkommen att ta del av några glimtar från vår verk-
samhet och några möten med cirkelledare och delta-
gare. Vill du veta mer om vår verksamhet besök oss på 
sensus.se 
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NÅGRA DAGAR EFTER sin avskedskonsert i september 
2020 träffas cirkelledaren och kyrkomusikern Yvon-
ne Carlström och jag, Madeleine Anderberg, över 
en lunch i Lund. Vi samtalar om det samarbete som 
Yvonne haft med Sensus under 30 års tid. När Yvonne 
började i Norra Nöbbelövs församling 1990 arbetade 
hon med barnkör och musiklek. Detta utvecklades till 
fler körer, öppet hus-verksamhet och en heltidstjänst 
som kyrkomusiker i församlingen. 

Sensus har genom åren bidragit till ett viktigt 
mervärde för Yvonne i hennes arbete, och hon har 
uppskattat de kurser som erbjudits henne. Ett extra 
minnesvärt guldkorn är en kurs med Karin Runow 
för några år sedan. Detta tillfälle och andra körsång-
ardagar har gett inspiration i arbetet med församling-
ens körer. Sensus har under åren också bidragit till 

30 år av samarbete med Sensus
det Yvonne själv kunnat ordna utöver det ordinarie 
för sina körer, till exempel röstcoachning. 

Andra positiva minnen för Yvonne, som erbjudits 
henne tack vare samarbetet med Sensus, är cirkelle-
dardagar i Wörlitz i Tyskland.

På frågan om Yvonne har något medskick till an-
dra kyrkomusiker kring samarbetet och samverkan 
med Sensus, säger hon:

– Ja, listorna tar lite tid, men tack vare den insat-
sen får du del av annat viktigt, såsom ledarträffar och 
att gå på de inspirationsdagar som erbjuds!

När jag efter vår lunch är tillbaka vid datorn, och 
tittar efter i verksamhetsrapporteringssystemet Gus-
tav, ser jag att Yvonne under åren genomfört 450 ar-
rangemang tillsammans med oss på Sensus.
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EN VIKTIG VERKSAMHET hos Sensus Skåne-Blekinge är det som kallas Heliga 
danser, men som också går under en hel del andra namn såsom cirkeldans, Sa-
cred Dance, Meditativ dans, Dans från många tider och kulturer, Stillhet i rörel-
se, med flera.

Kanske trodde många att pandemin skulle lamslå en verksamhet som inne-
bär att deltagarna mestadels håller varandra i händerna och möts på nära håll. 
Men så blev det inte alls! Istället har många ledare varit mycket innovativa och 
lagt om verksamheten till utomhusdans där deltagarna i danscirkeln anting-
en inte alls hållit i varandra, eller haft långa rep eller käppar mellan sig. Höst, 
vinter, regn, kyla och rusk har inte stoppat dem. Denna slags dans är tydligen 
starkt beroendeframkallande!

Ganska snabbt efter pande-
mins utbrott kom också digital 
dans via Zoom igång. Deltaga-
re har kommit från hela Sveri-
ge, och även en och annan från 
Danmark. Uppslutningen har 
varit stor och uppskattningen 
nästan ännu större. Alla dansa-
de hemma hos sig själva men 
ändå tillsammans – vardagsrumsdans. 

Nu erbjuder Sensus Skåne-Blekinge också Zoomkurs för dansare som inte 
vågar pröva på egen hand och för dansledare som själva vill pröva att bjuda in 
till digital dans. 

Dessutom har Pia Lamberth, som är utbildare i Heliga danser i Sensus Skå-
ne-Blekinge, skapat en hel svit danser, speciellt gjorda för att fungera hemma 
hos var och en samtidigt som de sedan kan bidra till cirkelgemenskapen när det 
blir möjligt att ses fysiskt igen. Dessa danser erbjuds nu som fortbildning för alla 
dansledare i Sensus Skåne-Blekinge, och även för dansledare i resten av Sensus.

Dans med fler dimensioner

"Tack för dansen och tack för att vi får 
chansen till fina samtal, det behövs 
särskilt nu när alla är så långt ifrån 
varandra. Inget binder samman som 
vår dansgemenskap!"

Matilda från Malmö som deltagit 

i Heliga danser via Zoom.
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Agenda 2030 och samverkan

SOM DEL I SENSUS ARBETE med att öka kunskaperna 
om Agenda 2030 och komplexitet, genomförde vi 
under våren 2020 en interaktiv föreläsningsserie 
tillsammans med processdesignern Johanna Tysk. 
Föreläsningsserien var initialt planerad att hållas 
i Sensus lokaler i Kristianstad, men på grund av 
Coronapandemin valde projektgruppen att planera 
om från fysiska träffar till digitala. 

Projektet finansierades av Leader, Skånes Ess. 30 
personer, verksamma i den idéburna och offentliga 
sektorn samt i näringslivet, deltog i och lyssnade 
på föreläsningarna. Deltagarna representerade 
sinsemellan en bredd av erfarenheter från bland 

Hållbart Helsingborg 

2020 VAR ÅRET DÅ vår plattsformssatsning för en hållbar stad 
etablerade sig och tog fart. Efter en rad initieringsworkshops i april 
formerade vi ett kärnteam bestående av representanter från Lunds 
universitet, Helsingborgs stads olika förvaltningar, Rädda Barnen i 
Helsingborg och Sensus. Vi påbörjade 
arbetet med att ta fram en strategisk 
färdplan, vi testade nya arbetssätt och 
prototyper samt kompetensutvecklade 
dem som vill och kan vara med i arbetet.

I juni 2020 blev vi beviljade medel 
från Delmos för att tillsammans med våra 
samverkansparter möta och motverka 
segregation. Under hösten, med 
utgångspunkt i en nulägesanalys, drev vi 
en process som engagerat ett trettiotal 
olika aktörer för att med hjälp av vår 
metod hitta nya sätt att framgångsrikt 
arbeta med detta. 

Med utgångspunkt i detta projekt 
vill vi bygga en struktur för en 
långsiktigt hållbar stad, utifrån en 
gemensam problembild och med en 
förståelse för lokalsamhället. Vi stödjer och uppmuntrar 
goda initiativ och processer för att skapa det hållbara Helsingborg – 
en stad med god livskvalitet för alla helsingborgare. Vårt fokus är inte 
snabba resultat, vi vill skapa möjligheter för fördjupad kunskap och 
förståelse. Vi lär av varandra med ambitionen att skapa förändring för 
dem som har behov av det. Målsättningen är att skapa delaktighet på 
lika villkor och bidra till ökad inkludering i ett Helsingborg som är till 
för alla som bor där. 

annat konsultföretag, industri, sjukvården och den 
kulturella sektorn. Då vi valde en digital plattform 
nåddes även andra än de boende i närområdet, 
exempelvis fanns deltagare från både London, 
Stockholm och Göteborg.

Under hösten 2020 fortsatte hållbarhetsarbetet 
och tillsammans med Kristianstads kommun bjöd 
vi in till och genomförde tre workshopar med 
titeln ”Samverkan ger hållbarhet - Partnerskap, 
komplexitet och Agenda 2030”. Vi mötte då ett 
tjugotal deltagare som med stort intresse medverkade 
och såg en stor potential i samverkan mellan 
kommunens förvaltningar och idéburen sektor.
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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 verk-
samhet i 37 av de 38 kommuner som 
regionen omfattar.

ORGANISATION 
Sensus Skåne-Blekinge är indelat i 6 hem-
grupper: Hållbarhet, Livsfrågor, Demokratti och 
rättigheter, Idé, organisering och ledarskap, 
Arbetsliv samt Resurs och Stöd.

SENSUS  
SKÅNE - 
BLEKINGE

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

• Reino Fridh, ordförande
• Eva Hall, vice ordförande
• Birthe Wallin
• Helena Tengstrand
• Kristin Lindberg
• Mats Hansson
• 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, Ronneby,  
Kristianstad, Lund och Malmö, 
samt musikhus i Landskrona.

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

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• EKHO – Ekumeniska grupperna för 

kristna hbtq-personer
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstör-

ningar
• 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
• Sveriges Konstföreningar
• Svenska Lottakårer
• SPES – Riksförbundet för  

SuicidPrevention  
och Efterlevandes Stöd

• Scouterna
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Shedo

• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden
• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans anställda i  

sjukhuskyrkan
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

organisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Muslimer för Fred  

och Rättvisa
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International Region Sverige
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Skåne-Blekinge 
har utöver dem flera regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

57 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbets-
part. 

Sensus Skåne-Blekinges yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 1 438 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2020 i studiecirklar, annan folkbild-
ning 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 Skåne-Blekinge 
räknat i antal studietimmar.

32

131 235

15
 86

1 Mimmi 15 och Bess 94

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

20 %

44 %

20 %

16 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

57 % 22 % 21 %

Fördelning av verksamhet 2020.

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

Sensus Skåne-Blekinge 
genomförde 5 476 arrange-
mang under 2020. Det blir 15 
arrangemang per dag om de 
fördelas jämnt över året..

Totalt nådde Sensus Skå-
ne-Blekinge 136 517 del-
tagare under 2020. Om de 
fördelas jämnt över året blir 
det 374 deltagare per dag.

3 07015 arrangemang/dag 374 deltagare/dag

Sensus Skåne-Blekinge i siffror

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

57  %

Antal studietimmar 2020 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

20
 0

841. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. EFS

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

År 2020 har präglats av corona-
pandemin. Sensus Skåne-Ble-
kinges verksamhetsvolym har 
på grund av detta minskat 
med 37 % jämfört med föregå-
ende år.

0 20 40 60 80 100
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100 %
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

2020 2019 2020 2019

Medlemsorganisationer 31 770 58 624 2 209 4 656

Samverkan övrigt 19 967 23 860 323 1 514

Egen verksamhet 51 868 67 166 538 331

Totalt 103 605 149 650 3 070 6 501

Studietimmar i studiecirklar och annan folkbildning och antal kulturprogram

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Studiecirklar 1 244 1 858 8 141 13 532 74 916 104 527

Annan folkbildning 1 162 1 449 17 554 23 863 28 689 45 051

Kulturprogram 3 070 6 501 110 822 391 447 27 630 58 509

Totalt 5 476 9 808 136 517 428 842 131 235 208 087

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt

Antal unika deltagare

2020 2019

Studiecirkel 4 676 7 765

Annan folkbildningsverksamhet 11 185 14 497

Totalt 15 861 22 262

Unika deltagare 
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Antal arrangemang Antal studietimmar

2020 2019 2020 2019

Svenska från dag 1

Studiecirkel 19 35 528 921

Annan folkbildningsverksamhet 5 3 65 116

Vardagssvenska

Studiecirkel 9 17 386 724

Landstingsfinansierad utbildningsverksamhet (TIA)

Kulturprogram 123 1107

Uppsökande och motiverande insatser

Studiecirkel 15 11 735 459

Annan folkbildningsverksamhet 4 4 31 15

Uppsökande verksamhet 31 33 27 297

Föräldrars delaktighet i lärandet

Studiecirkel 1 26

Uppdragsverksamhet, ej kommunfinansierad

Övrig 13 11 578 504

Annan verksamhet

Kulturprogram 5 45

Annan folkbildningsverksamhet 62 84 3190 4243

Övrig 1 32 0

Studiecirkel 1 24

Svenska för föräldralediga

Studiecirkel 3 168

Kulturprogram 2 0

Annan folkbildningsverksamhet 1 8

Totalt 293 200 6 900 7 329

Riktad verksamhet
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Medlemsorganisationer och samverkansparter

Antal studietimmar Antal kulturprogram

Medlemsorganisationer 2020 2019 2020 2019

Amningshjälpen 0 16 0 4

Bröstcancerförbundet 26 100 31 65

Credo 0 0 34 29

EFS 1 519 2 614 191 310

Frisk & Fri – Riksförbundet mot ätstörningar 40 61 7 1

Individuell Människohjälp 24 196 0 0

KFUM Sverige 1 279 1 843 58 0

Kvinnor i Svenska kyrkan 42 91 1 4

Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland 0 32 7 2

Scouterna 9 184 13 250 45 26

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation 3 11 1 3

SPES – Riksförbundet för  
SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd 32 32 3 0

Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan 11 27 0 0

Svenska kyrkans lekmannaförbund 10 82 51 150

Svenska Kyrkans Unga 4 4 0 0

Svenska Lottakårer 0 32 4 13

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 0 194 0 10

Sveriges Konstföreningar 98 136 18 9

Sveriges Kyrkosångsförbund 0 114 0 0

Trossamfundet Svenska kyrkan 19 478 39 768 1 750 4 006

Y´s Men International region Sweden 20 21 8 24

Totalt 31 770 58 624 2 209 4 656

Samverkan övrigt 2020 2019 2020 2019

Övriga samverkansparter 19 967 23 860 323 1 514

Totalt 19 967 23 860 323 1 514

Egen verksamhet 2020 2019 2020 2019

Egen verksamhet 51 868 67 166 538 331

Totalt 51 868 67 166 538 331

Totalt regionen 103 605 149 650 3 070 6 501
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Antal studietimmar +/- Antal kulturprogram +/-

Skåne län 2020 2019 2020 2019

Bjuv 618 708 3 53

Bromölla 225 687 28 64

Burlöv 134 206 0 0

Båstad 497 1 019 28 55

Eslöv 611 696 7 64

Helsingborg 18 628 17 355 394 871

Hässleholm 2 720 4 788 46 191

Höganäs 580 1 458 176 57

Hörby 115 1 22 115 1 45 44 64

Höör 1 358 554 39 48

Klippan 122 23 0 7

Kristianstad 5 966 10 323 338 825

Kävlinge 282 291 2 2

Landskrona 4 611 7 605 23 120

Lomma 130 396 8 39

Lund 7 113 11 079 650 1 216

Malmö 42 607 55 882 375 706

Osby 2 109 11 14

Perstorp 0 0 0 1

Simrishamn 1 775 2 603 73 121

Sjöbo 665 1 359 85 165

Skurup 586 770 10 61

Staffanstorp 81 254 49 46

Svalöv 108 494 47 30

Svedala 153 213 6 7

Tomelilla 76 274 14 37

Trelleborg 484 1 063 37 76

Vellinge 216 581 47 61

Ystad 474 1 093 6 31

Åstorp 817 524 130 65

Ängelholm 1 149 2 451 120 192

Örkelljunga 740 6 675 57 174

Östra Göinge 3 300 5 909 121 369

Totalt 96 850 137 487 - 29,6 % 2 855 5 951 - 52,0 %

Blekinge län 2020 2019 2020 2019

Karlshamn 1 046 2 153 62 164

Karlskrona 2 063 4 002 71 223

Olofström 1 177 1 567 44 88

Ronneby 2 346 3 668 27 34

Sölvesborg 123 701 11 41

Totalt 6 755 12 091 - 44,1 % 215 550 - 60,9 %

Verksamheten per län och kommun
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Förvaltningsberättelse

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 utveck-

las långsiktigt enligt Sensus stadgar, vision och identitet. Region-

ledningen 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 Ron-

neby, 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 del-

aktighet 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 demo-

kratin 

• 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 

annan folkbildning, genomförs till största delen i samverkan med 

lokala samverkansparter och Sensus Skåne-Blekinges ca 1 500 

cirkelledare. 

 Kulturplanerna i de 38 kommunerna i Skåne och Blekinge 

framställer folkbildningen och studieförbundens verksamhet med 

varierande angelägenhetsgrad. Fyra av de skånska kommuner-

na3 ger inte kommunalt verksamhetsbidrag till studieförbunden. I 

Trelleborg finns en avgränsning kring bidragets storlek, som gör 

att Sensus inte når upp till lägsta beloppet för att erhålla bidrag i 

denna kommun. 

Om Sensus 

Sensus stadgar4 fastställer bland annat Grund och Verksamhets-

idé. Sensus Vision5 beskriver färdriktning och ambitionsnivå för 

hur vi vill att studieförbundet ska verka i samhället. Den är en 

plattform för strategi och verksamhetsutveckling. 

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med 

ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö. 

Det lokala och globala samhället präglas av tillit eftersom varje 

människas kapacitet tas tillvara. 

Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad 

och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.

Sensus identitet6 beskriver vårt synsätt på bildning och kultur. 

Livsfrågor, rättighetsbaserat förhållningssätt, ett aktivt hållbarhets-

arbete samt långsiktiga kvalitativa relationer baserade på kun-

skap 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 mål7. Måluppfyllnad följs systematiskt upp med olika 

verktyg, rapporter och undersökningar:

• att förtydliga Sensus värdegrund och profil  

 ˚ medarbetarundersökning

• att med långsiktiga och kvalitativa relationer fördjupa samverkan 

med medlemsorganisationer och samverkansparter  

 ˚ Nöjd Kund Index, NKI, Sensus medlemsorganisationer och 

  samverkansparter

• att finnas där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas 

 ˚ uppföljning av verksamhetsplan

• att vara en aktiv part i samverkan med kommuner, regioner och 

andra samhällsaktörer  

 ˚ uppföljning av verksamhetsplan, kommunal/regional  

  samverkan

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 samt Hässleholm kommun. Tillkommer Trelleborg kommun.
4. Sensus stadgar www.sensus.se/globalassets/allman/om-sensus/stadgar/sensus-stadgar.pdf 
5. Fastställd av förbundsstyrelsen 2005. 
6. Läs mer om Sensus identitet www.sensus.se 
7. Huvudsaklig Inriktning 2020 – 2024, fastställd av Regionstämman i maj 2020.
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• att vara en aktiv part i samverkan med civilsamhällets organisa-

tioner 

 ˚ uppföljning av verksamhetsplan, samverkansmöten, NKI 

• att vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats 

 ˚ medarbetarundersökning, medarbetarsamtal

• att ha en ekonomi i balans och bygga eget kapital, och sam-

tidigt öka Sensus intäkter av offentliga bidrag samt andra in-

täktskällor  

 ˚ ekonomi- och verksamhetsuppföljning, årsredovisning

• att säkerställa en god kvalitet i all verksamhet  

 ˚ systematiskt kvalitets- och etikarbete med verksamhets- 

  granskning, självvärdering av kvalitetsarbete och etikarbete 

  i enlighet med Studieförbundens gemensamma överens- 

  kommelser.

• att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och framtidsfrågor 

 ˚ delta aktivt vid regionala och kommunala arrangemang  

  om folkbildning och kultur, kommunikation genom  

  www.sensus.se, sociala medier, nyhetsbrev etc.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Verksamhet 

Den totala verksamhetsvolymen har under året uppgått till 138 135 

studietimmar, varav verksamhet för asylsökande 2 086 timmar. År 

2020 har präglats av pandemin, och den del av vår verksamhet 

som har kunnat genomföras från ca april och framåt har till stor 

del, och i allt högre grad genomförts digitalt. För ordinarie folk-

bildningsverksamhet, jämförbar med föregående år, är volymen 

studietimmar - 36 %. Antal genomförda arrangemang är - 42 % och 

antal unika deltagare - 29 % jämfört med 2019.  

 Inom verksamheten för asylsökande har omfattning och antal 

deltagare minskat jämfört med föregående år, med ca 24 %. Främ-

sta anledningen är pandemisituationen. Verksamhet för nyanlän-

da och samarbeten med olika trossamfund och föreningar inom 

olika kulturområden är ett 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 medverkat i flera satsningar avseende digital 

utveckling och digital pedagogik. Verksamhetminskningen på 

grund av pandemin (se ovan) hade, utan denna satsning troligen 

blivit ännu större.

 Vår positiva samverkan med Svenska kyrkan fortsätter. Rela-

tionerna med pastorat, församlingar och stift stärks i samarbeten, 

kontakter och med stöd av Sensus olika studiematerial. 

 Kyrkomusiken är ett betydande regionalt och lokalt verksam-

hetsområde. Kyrkokörer, gospelkörer, kyrkomusik och musikar-

rangemang 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 framförallt senare delen av 2020. 

Förvaltning 

Regionstyrelsen, som valdes vid årsstämman 2020, vilken ge-

nomfördes 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. Styrelsens arbetsutskott har 

fem ledamöter. 

 Under året har styrelsen, utöver det konstituerande mötet, haft 

sex ordinarie sammanträden, varav ett var ett tvådagars internat. 

Styrelsens arbetsutskott har haft sex sammanträden. 

 Förtroendevalda och regionchef har deltagit vid Rådslag ar-

rangerade av Förbundsstyrelsen. Ordförande har deltagit på ord-

förandemöten arrangerade av Förbundsstyrelsen. Medarbetare 

har deltagit på Torg och Sensus X. 

Utvecklingsområden 2021 

Uppdraget att implementera regionens Huvudsakliga Inriktning 

2020-2024 (en uppdatering av HI 2018-2022) fortsatte under 

2020. HI initierar ett framåtblickande utvecklingsarbete som blir 

mer och mer angeläget i och med att omvärldens förändringar på-

verkar oss. Under 2020 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 i stora delar ohållbar samhällsutveckling där fortsatt 

segregering och en i vissa fall försvagad demokrati är riskfak-

torer.  

• Den offentliga finansieringen av folkbildningen hotas. Pande-

min, och de bedrägeriattacker som riktats mot studieförbunden 

och den uppmärksamhet detta fått, har gett vår verksamhet en 

uppförsbacke både ekonomiskt men framförallt ideologiskt. Se-

dan flera år ser vi en minskande kommunal finansiering, vilket 

kan ses som ett hot mot vår fortsatta verksamhet inom den tra-

ditionella folkbildningen. 

Det är framför allt på grund av dessa samhällsutmaningar som 

regionen arbetar med att utveckla och bredda sin verksamhet. Un-

der flera år har regionen strategiskt vidareutvecklat sin verksam-

het, ekonomi och kompetens. Då de ekonomiska förutsättningar-

na är strama, arbetar vi för att både behålla befintlig verksamhet 

och relationer, samtidigt som vi vidareutvecklar nya arbetssätt och 

finansieringsmöjligheter under 2021. Under 2020 startade vår 

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 organiserar oss fr.o.m. 

2020 i hemgrupper (enheter) utifrån de fem huvudområdena ovan, 

samt hemgruppen Resurs och Stöd. Hemgruppsledare har tillsatts 

för varje hemgrupp. 

Ur det externa perspektivet fortsatte vi under 2020 att prioritera 

relationer, verksamhet och teknisk/digital kompetens i samarbe-

ten med medlemsorganisationer, samverkanspartner och ett stort 

antal andra aktörer. För 2021 och framåt kommer vi att behöva 

fördjupa och skärpa arbetet ännu mer för att vara en relevant och 

framåtblickande folkbildningsaktör.
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Resultat och ställning 

Årets resultat uppgår till 1 472 Tkr 

Utgående balans för eget kapital 2020-12-31 är 4 280 Tkr 

Årets överskott går till att fylla på eget kapital upp till 10 % av om-

sättningen enligt den åtgärdstrappa som förbundsstyrelsen be-

slutat om. I syfte att reglera regionens egna kapital för att uppnå 

detta har riksförbundet beslutat om ett organisationsinternt bidrag 

till regionen, vilket för året uppgår till 1 942 Tkr. 

 Regionstyrelsens budget för 2020 innebar en ekonomi i balans. 

Coronapandemin har påverkat förutsättningarna för regionens 

möjligheter att bedriva verksamhet och därmed också regionens 

ekonomi 2020. Verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader 

har påverkats och minskat jämfört med 2019. Minskningen uppgår 

till närmare 50 %. Stats- region- och kommunbidrag har påverkats i 

mindre utsträckning. Regionens målsättning inför 2020 var att öka 

andelen finansiering via projektmedel, redan i början av året kun-

de konstateras att möjligheterna till detta påverkades negativt och 

prognosen för denna typ av intäkter fick skrivas ner. Samtidigt är 

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 42 801 52 128 53 409 52 634 51 479

Verksamhetens kostnader -41 347 -53 247 -53 858 -51 601 -51 379

Finansiella poster 17 17 18 11 15

Årets resultat 1 472 -1 102 -431 1 044 115

Balansomslutning 14 191 12 848 13 595 13 039 12 555

Medelantal anställda (tjm), st 39 45 47 44 41

Personalkostnad

  Fast anställd personal 20 604 23 231 23 047 20 940 19 804

  Cirkelledare, kulturarbetare mfl 3 997 8 239 7 617 7 323 8 681

Total personalkostnad 24 601 31 470 30 664 28 263 28 485

Personalkost. i % av verk. intäkter 57 60 57 54 55

Soliditet (%) 30 22 29 33 26

Kassalikviditet (%) 142 128 140 149 135

Eget kapital i (%) av oms. 10,0 5,4 7,3 8,2 6,4

Föreningens verksamhet, måluppfyllelse i sammandrag

  Utgående eget kapital 4 280 2 808 3 910 4 341 3 297

  Antal studietimmar, st 138 135 215 444 202 815 206 916 214 620

    varav bidragsberättigade 131 235 208 087 195 363 200 357 203 844

  Medarbetarindex* 4 4 4 4 0

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

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

regionens personalkostnader lägre än budget och utfall föregå-

ende år och medeltalet anställda har sjunkit. I mindre utsträckning 

har kostnader för regionens administration varit lägre, framförallt 

när det gäller rese- och sammanträdeskostnader. 

 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  2 808 282

Årets överskott  1 471 667

Totalt eget kapital inklusive årets överskott  

balanseras i ny räkning 4 279 949

Styrelsen föreslår stämman att årets resultat 1 471 667 kronor 

överförs i ny räkning. 

 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföl-

jande resultat- och balansräkning med noter.

* Från 2017 använder Sensus en förnyad metodik för medarbetarundersökning (MU). Den genomförs nu två gånger årligen. De två tillfällena berör olika frågeställningar, men frå-
gorna 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 fr 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 framgångsrikt och effektivt sätt.



Sensus Skåne-Blekinge Årsredovisning 2020 2120 Sensus Skåne-Blekinge Årsredovisning 2020

Resultaträkning

Intäkter Not 2020 2019

Deltagar- och försäljningsintäkter 2 9 363 17 685

Bidrag 3 28 319 26 485

Övriga intäkter 5 5 118 7 958

Summa rörelseintäkter (omsättning) 42 801 52 128

Kostnader

Direkta verksamhetskostnader -6 257 -10 378

Övriga externa kostnader 6 -10 460 -11 346

Personalkostnader 7 -24 601 -31 470

Avskrivningar och nedskrivningar -29 -53

Summa kostnader -41 347 -53 247

Verksamhetens resultat 1 454 -1 119

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20 21

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -2 -4

Summa resultat efter finansiella poster 17 17

Resultat efter finansiella poster 1 472 -1 102

Årets resultat 1 472 -1 102
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Balansräkning

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 12 41

Summa materiella anläggningstillgångar 12 41

Summa anläggningstillgångar 12 41

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 353 1 949

Övriga kortfristiga fordringar 11 10 463 8 305

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 12 1 289 1 820

Summa kortfristiga fordringar 13 105 12 074

Kassa och bank

Kassa och bank 13 1 269 733

Summa kassa och bank 1 269 733

Summa omsättningstillgångar 14 374 12 807

Summa tillgångar 14 386 12 848

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 808 3 910

Årets resultat 1 472 -1 102

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 280 2 808

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 842 2 873

Övriga kortfristiga skulder 14 537 699

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 15 7 727 6 468

Summa kortfristiga skulder 10 106 10 040

Summa eget kapital och skulder 14 386 12 848
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen 

med i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-

dens allmänna 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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2020 2019

Not 2 Deltagar- och försäljningsintäkter

Deltagarintäkter 8 814 17 106

Materialintäkter 549 579

Summa 9 363 17 685

Not 3 Bidrag

Statsbidrag, ordinarie 16 410 16 328

Statsbidrag, särskilda folkbildningssatsningar* 1 431 1 623

Regionbidrag 3 436 3 294

Länsstyrelsebidrag TIA 802 578

Kommunbidrag 3 762 4 148

Övriga bidrag 537 564

Organisationsinterna bidrag** 1 942 0

Summa 28 319 26 535

* Bidrag särskilda folkbildningssatsningar ingår ej i det ordinarie statsbidraget 
och kan komma att justeras under 2021 i samband med att Folkbildnings- 
rådet (FBR) genomför slutavräkning för 2020.
** 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 året uppgår till 1 748 tkr.

Not 4 Operationella leasingavtal

Framtida minimileasingavgifter,  
som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal*

Förfaller till betalning inom ett år 3 552 3 612

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 1 670 5 393

5 222 9 005

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 3 808 4 220

3 808 4 220

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

Förfaller till betalning inom ett år -863 -822

-863 -822

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter -860 -1 264

-860 -1 264

* I regionens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsent-
ligt av hyrda kontors- och verksamhetslokaler. Vid utgången av 2020 hade 
regionen totalt 9 hyreskontrakt med olika löptider. 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. Det är tillsvidare-
avtal med kortare uppsägning än 12 månader.

Not 5 Övriga intäkter

Sålda tjänster 320 439

Övriga intäkter bestående huvudsakligen  
av kostnadsersättningar i verksamheten 3 917 6 240

Lokalintäkter 881 1 278

5 118 7 957
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2020 2019

Not 6 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader -4 835 -5 582

Förbrukningsinventarier -272 -449

Reparation och underhåll -2 -10

Frakt och transport -21 0

Reskostnader -296 -1 065

Marknadsföring -127 -235

Kontorskostnader -471 -816

Förvaltningskostnader – revision -81 -80

Övriga externa tjänster -4 191 -2 959

Övriga externa kostnader -162 -149

-10 459 -11 346

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner, och ersättningar

Styrelsen 209 154

Anställda tjänstemän 15 810 16 054

Arvoderade cirkelledare 602 1 411

Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 2 410 4 927

19 031 22 546

Sociala avgifter enligt lag och avtal 

Styrelsen 27 26

Anställda tjänstemän 4 087 5 401

Arvoderade cirkelledare 170 369

Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 592 1 168

4 876 6 964

Pensionskostnader

Styrelsen 0 0

Anställda tjänstemän 1 236 1 188

Arvoderade cirkelledare 13 30

Arvoderade kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 210 323

1 459 1 541

Styrelseledamöter och andra befattningshavare

Styrelsen antal ledamöter 12 10

varav män 6 6

Antal ledande befattningshavare – regionchef 1 1

varav män 1 1

Hemgruppsledare 6 4

varav män 1

Medeltal antal anställda tjänstemän: 39 45

varav män 7 9

Antal ledare – cirkelledare 1 237 1 900

varav män 473 757

Kulturarbetare, övriga verksamhetsledare 557 1 125

varav män 270 611
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2020 2019

Not 8 Inventarier och installation på annans fastighet

Inventarier, Ingående anskaffningsvärde 1 003 968

Årets inköp 0 35

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 003 1 003

Ingående avskrivningar -962 -909

Årets avskrivningar -29 -53

Utgående ackumulerade avskrivningar -992 -962

Utgående redovisat värde 11 41

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 20 21

Räntekostnader -2 -4

17 17

Not 10 Disposition av vinst eller förlust

Balanserade medel 2 808 3 910

Årets överskott/underskott 1 472 -1 102

4 280 2 808

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Statsbidrag ordinarie 8 167 8 145

Statsbidrag särskilda folkbildningssatsningar 180 38

Organisationsinterna bidrag 1 942 0

Lönebidrag 44 67

Övriga poster 118 47

EU-bidrag 0 9

Skattefordran 12 0

10 463 8 305

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter 246 804

Förutbetalda kostnader 1 044 1 016

1 289 1 820

Not 13 Kassa och bank

Bank 1 269 733

1 269 733

Not 14 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 431 586

Särskild inkomstskatt 8 9

Kommunbidrag 74 0

Projektbidrag 0 98

Övriga kortfristiga skulder 24 6

537 699
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2020 2019

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 348 628

Semesterlöner 824 1 232

Upplupna sociala avgifter 515 755

Upplupen löneskatt pensionskostnader 11 49

Förutbetalda hyresintäkter 217 207

Avgift till Sensus riksförbund 3 965 2 822

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 846 776

7 727 6 468

Not 16 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter 0 0

Eventualförpliktelser 0 0

0 0

Malmö den dag som framgår av underskriven årsredovisning

Reino Fridh Eva Hall Birthe Wallin Helena Tengstrand Kristin Lindberg

Mats Hansson Sabina Dethorey Stefan Ekblad Sven Holmberg Tomas Andersson 

 

Heléne Wilkens,
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Till föreningsstämman i Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge, org. nr 845000-5557

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 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 upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten el-
ler inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au-
diting (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 sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de en-
skilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom:

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån 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 felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen.

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds 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-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
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 transaktionerna 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 revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat.

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 säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning.



Sensus Skåne-Blekinge Årsredovisning 2020 2928 Sensus Skåne-Blekinge Årsredovisning 2020

Vår revisionsberättelse har angivits den dag som framgår avunderskriven revisionsberättelse

Jesper Sturesson Maurits Rehn 

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

KPMG AB
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sensus studieförbund region Skåne-Blek-
inge för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 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 våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust samt förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens 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 alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet 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 pro-
fessionellt 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 aukto-
riserade revisorns professionella bedömning och övriga valda reviso-
rers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att vi fokuserar granskningen 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 igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Kristianstad den

Jesper Sturesson Maurits Rehn
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
KPMG AB
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