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Allmänt om verksamheten
Härmed upprättar styrelsen årsredovisning för Neuroförbundet,
organisationsnummer 802002-3605, med säte i Stockholm.

Neuroförbundets ändamål och vision
Neuroförbundet är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi
bildades 1957 och är partipolitiskt oberoende. Vårt ändamål är att att ge
information, stöd och framtidstro till personer som lever med neurologisk
sjukdom
Vår vision är ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Neuroförbundets uppdrag och verksamhetsområden
Neuroförbundets uppdrag kan grovt delas in i tre huvuddelar;
• att ge stöd till våra medlemmar och tillgodose medlemmarnas
intressen
• att bidra till forskning genom insamling
• att bilda opinion och driva framgångsrikt påverkansarbete

Så här arbetar Neuroförbundet

Neuroförbundet består av medlemmar, en förbundsstyrelse, ett
förbundskansli och 72 geografiska föreningar runt om i Sverige, tre intresseoch diagnosföreningar samt 17 länsförbund.
Förbundskongressen är Neuroförbundets högsta beslutande organ och
utgörs av ombud från föreningarna. Kongressen beslutar om
organisationens handlingsplan och prioriterade områden samt utser
förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets verksamhet bedrivs och
genomförs i enlighet med förbundets ändamål på ett betryggande sätt. De
hjälper till att avgöra prioriteringar för förbundet i större frågor.
Förbundskansliet ansvarar för att det som beslutas om i handlingsplanen
genomförs. Det innebär bland annat opinions- och påverkansarbete,
informations-, råd- och stödverksamhet samt insamling. Dessutom ge stöd
åt våra föreningar för att underlätta deras arbete och tillhandahålla kunskap
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och information i lämpliga kanaler.
Föreningslivet beslutar vilka aktiviteter de ska genomföra lokalt och regionalt
för sina medlemmar. De uppvaktar och påverkar lokala och regionala
politiker och beslutsfattare
Medlemsavgifter och den egna insamlingen är viktig, samtidigt som
Neuroförbundet erhåller finansiering från flera håll genom statsbidrag och
andra bidragsgivare. Neuroförbundet är förmånstagare i Svenska
Postkodlotteriet sedan 2009 och har sedan dess fått över 50 miljoner
kronor, varav 7 miljoner kronor under 2021.
De medel vi får in är avgörande för Neuroförbundets verksamhet och
möjligheten att förverkliga vår vision; ”Ett samhälle där människor med
neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
som alla andra”.
Neuroförbundet ingår i olika samarbetsorganisationer och nätverk, där vi
samverkar för att driva samhällsutveckling inom neurologisk vård och
rehabilitering till nytta för alla som lever med neurologisk diagnos.
Neuroförbundet samarbetar med ett antal systerorganisationer i Norden,
bland andra:
• NMSR- Nordiska MS-rådet (NMSR)
• Nordiskt samarbete för Myastenia gravis, MG.
Vi är medlemmar i EMSP- European multiple sclerosis platform samt
associerade medlemmar i EuMGA- European MG association samt i den
internationella organisationen MSIF – Multipel Sclerosis International
Federation.
Sedan 2019 är Neuroförbundet en av 49 medlemsorganisationer i
Funktionsrätt Sverige. Genom det får Neuros medlemmarnas frågor kring
tillgänglighet i samhällslivet, LSS och assistansfrågor en starkare röst.

Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Stockholm och har haft 11 protokollförda
sammanträden under år 2021. Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande

Lise Lidbäck, Solna (2021-01-01—2021-12-31)
Egen diagnos

Förvaltningsberättelse

6

1:e vice ordförande

Johanna Andersson, Västerås (2021-01-01—2021-12-31)
Egen diagnos
2:e vice ordförande

Petra Nilsson, Karlskoga (2021-01-01—2021-12-31)
Egen diagnos
Kassaförvaltare

Peder Westerberg, Umeå (t.o.m. 2021-09-12)
Ingen egen diagnos

Kerstin Kjellin, Upplands Väsby (fr.o.m. 2021-09-12)
Egen diagnos
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Ledamöter

Johan Gunnarson, Solna (t.o.m. 2021-09-12)
Egen diagnos

Karin Rudling, Sollentuna (t.o.m. 2021-09-12)
Ingen egen diagnos

Patrik Magnusson, Ljungskile (t.o.m. 2021-09-12)
Ingen egen diagnos

Uno Johansson, Töreboda (t.o.m. 2021-09-12)
Egen diagnos

Christina Brännström, Salem (fr.o.m. 2021-09-12)
Egen diagnos
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Karsten Bech, Skövde (fr.o.m. 2021-09-12)
Egen diagnos

Caroline Elmstedt, Malmö (fr.o.m. 2021-09-12)
Egen diagnos

Ulrika Guldstrand, Lund (fr.o.m. 2021-09-12)
Ingen egen diagnos

Björn Häll Kellerman, Stockholm (fr.o.m. 2021-12-09)
Egen diagnos
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Suppleanter

Ann Bubère, Trosa (t.o.m. 2021-09-12)
Egen diagnos

Kerstin Kjellin, Upplands Väsby (t.o.m. 2021-09-12)
Egen diagnos

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB, Maria Karlsten (t.o.m. 2021-09-12)
Auktoriserad revisor
KPMG, Alexandra Salomonsson (fr.o.m.2021-09-12)
Auktoriserad revisor
Rogardt Wikström, Täby, förtroendevald revisor (t.o.m. 2021-09-12)
Kent Andersson, Göteborg, förtroendevald revisor (fr.o.m. 2021-09-12)

Valberedningens roll och arbetssätt
Enligt Neuroförbundets stadgar ska riksförbundet ha en valberedning vars
huvuduppgift är att inför förbundskongressen lägga fram förslag till styrelse
för kommande kongressperiod. Ytterligare uppgift för valberedningen är att
lägga fram förslag till förbundskongressen om hur styrelsen ska arvoderas.

Kansli
Största delen av 2021 har merparten av arbetet på kansliet bedrivits på
distans på grund av Covid 19-pandemin. Förbundet är noga med att följa
Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer.
Kollektivavtal finns på arbetsplatsen samt ett antal kompletterande policys
avseende personalpolitik. Dessa uppdateras kontinuerligt. För
Neuroförbundet är det också viktigt att vara en miljö- och
kostnadsmedveten organisation för långsiktig hållbarhet.
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Insamling
Insamlingsverksamhet
Neuroförbundet är medlem i och arbetar i enlighet med Giva Sveriges
kvalitetskod. Neuroförbundet har 90-konto på plus- och bankgiro och
därmed granskas Neuroförbundets insamlingsverksamhet av Svensk
Insamlingskontroll. Detta innebär bland annat att Neuroförbundets
insamlings- och administrationskostnader inte bör överstiga 25 procent av
de totala intäkterna, samt att Neuroförbundet garanterar att insamlade
medel går till avsett ändamål.

Neuropromenaden
Syftet med Neuropromenaden är att samla in pengar till forskning och
medvetandegöra att en halv miljon personer i Sverige lever med
neurologisk diagnos. Kampanjens ledord har varit: enkelt, trevligt, viktigt.
Kampanjperioden under 2021 var 8-16 maj, med start för anmälan 30 april.
På grund av Coronapandemin blev Neuropromenaden 2021 digital. Det
innebar att inga offentliga fysiska promenader arrangerades och deltagare
uppmanades att anmäla sig och sedan promenera på egen hand.
Nytt för året var möjligheten att bilda lag med syfte att tävla om vilket lag
som var bäst på att samla in pengar till forskning och engagera flest
deltagare. Möjligheten att bilda lag på ett smidigt sätt kom ur en önskan från
föreningslivet under utvärderingen av Neuropromenden 2020.
Totalt deltog drygt 2 000 personer i 2021 års Neuropromenad och vi fick in
310 000 kronor. Antalet deltagande föreningar blev trots pandemin 20
stycken.
Utöver det numerära resultatet har Neuropromenaden bidragit till att
synliggöra Neuroförbundet och våra sakfrågor, samt skapat relationer med
politiker, organisationer och företag. I sociala medier har vi funnit nya
ambassadörer och följare.

Julkampanjen
Julkampanjens mål är att samla in pengar till Neuroförbundet verksamhet.
Tema för 2021 var ”Stolt med Neuro”. Kampanjen hade två delar, dels ett
klassiskt insamlingsbrev till medlemmar och givare, dels en digital kampanj
där vi sålde armband med texten ”Stolt med Neuro”. Armbanden kunde
beställas på vår hemsida genom att man gav en gåva om minst 100 kronor.
Den digitala kampanjens resultat är 522 sålda armband. Kampanjen pågick
från mitten av november till julafton den 24 december 2021.
Kampanjens tema ”Stolt med Neuro” var något som främst engagerade
Neuros medlemmar. Det byggde upp en stolthet kring både kampanjen och
den egna diagnosen.
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Bidrag till forskning
Neuroförbundet ger bidrag till neurologisk forskning. Det är i första hand
patientnära forskning som stöds. Att de beviljade bidragen kommer från en
patientorganisation gör dem särskilt uppskattade av många forskare.
Neuroförbundets forskningskommitté består av neurologer med olika
specialistinriktningar, en fysioterapeut och en arbetsterapeut.
Forskningskommittén analyserar inkomna ansökningar om
forskningsbidrag, bedömer forskningsplanens innehåll, samt forskningens
relevans och möjlighet till genomförande, Forskningen ska utföras på
vetenskaplig grund och vara etiskt godkänd.

Forskningsanslag
De gåvor och testamenten som Neuroförbundet får och som avser
forskning har bidragit till värdefull forskning. Utifrån kampanjen Stoppa ALS
har man kunnat starta ALS Treatment Center vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge. Aktuell forskning har också kunnat stöttas
med större och mindre bidrag. Totalt beviljades under 2021
forskningsbidrag med mer än 2 200 000 kronor.
Två bidrag om 500 000 kronor vardera delades ut till forskning om MS. Ett
gick till Katharina Fink, Karolinska Institutet, Stockholm, för sin studie om
MS och graviditet, och ett gick till Kim Kultima, Uppsala Universitet, för sin
forskning om samspelet mellan molekyler i blodet, vår miljö, livsstilsfaktorer
och arv för uppkomsten av multipel skleros. Ytterligare ett bidrag om
500 000 kronor till forskning kring fatigue gick till Lars Rönnbäck och Birgitta
Johansson, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, för
vidareutveckling av kursen ”Hjärntrötthet och mindfulness”.

Förvaltningsberättelse

12

Stöd till medlemmar
Råd, stöd och information under längre tid av oro
2021 präglades av coronapandemin vilket påverkade Neuroförbundets
medlemmar. För många som ingår i den riskgrupp som löpte störst risk att
bli allvarligt sjuk i Covid-19 har det även detta år inneburit isolering. Det har
funnits oro att inte få vaccination i tid men också oro att inte kunna utveckla
antikroppar efter vaccination. Medlemmar vittnar om två år med oro,
ensamhet och förlorad inkomst. Inte bara för de personer som lever med
neurologisk diagnos utan även deras anhöriga som valt att stanna hemma
på grund av smittorisken.
Råd, stöd och information är en central del av Neuros verksamhet. Genom
samtal, juridisk rådgivning, föreläsningar, nyhetsbrev och information på
hemsidan finns vi där för medlemmar i behov av stöd. Under 2021 löpte
råd- och stödverksamheten som vanligt, coronapandemin till trots.

Diagnos- och anhörigstöd
Under hösten 2021 förstärkte Neuro stödverksamheten för anhöriga och
närstående. Vi har nu både diagnosstödjare och anhörigstödjare som är
ideellt engagerade medlemmar som genom samtal ger råd, stöd och
vägledning till våra medlemmar.
Diagnosstödjarna samtalar med enskilda medlemmar som hamnat i en
livssituation med en kronisk och ofta progressiv neurologisk sjukdom. En
diagnosstödjare är en medmänniska, som själv lever med en neurologisk
diagnos och ger stöd utifrån egna erfarenheter. Diagnosstödet finns inom
ett tiotal olika diagnoser. Våra anhörigstödjare är inte på samma sätt
kopplade till en specifik diagnos utan de ger stöd till den som lever nära en
person som just har blivit sjuk eller varit sjuk en längre tid. Vår utåtriktade
stödverksamhet handlar även om att informera och berätta om de olika
diagnoser som ryms inom Neuro. Men också att vägleda hur man kan få
rätt vård och stöd från samhället.
Antalet genomförda samtal till våra stödjare under 2021 ligger i stort sett på
samma nivå som förra året. I snitt rör det sig om 30 samtal per månad.
Under hela året besvarade vi också över 300 frågor via mejl. Det område
där efterfrågan har ökat mest de senaste åren är polyneuropati. Många
samtal handlar fortfarande om MS, även om de har minskat något. Vi får
samtal som rör alla områden där vi har stödjare. Under 2021 fick vi en hel
del frågor som rör vaccinering mot covid-19 i samband med diagnos.
Ansvariga för stödverksamheten har hållit sig uppdaterade genom kontakter
med läkare för att på så vis kunna sprida tillförlitlig information.
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Lansering av polyneuropatidagen
Med start 2021 har Neuro infört Polyneuropatidagen som infaller den 16
oktober varje år. Allt fler diagnostiseras med polyneuropati. Närmare 200
000 personer i Sverige lever med sjukdomen – men den är ännu okänd hos
allmänheten. För att ändra på det lanserade Neuro en ny årsdag, en dag
när polyneuropati kommer att uppmärksammas extra. Inför lanseringen
publicerade vi information om bakgrunden till varför vi inför denna
diagnosdag, tre intervjuer och en kort informativ, rörlig video med lugn
musik.
Intervjuerna med neurolog Rayomand Press, diagnosstödjare Stig
Theodorsson och diagnosstödjare Katarina Samuelsson fick stort
genomslag i sociala medier med runt 100 gillamarkeringar var. Vi skickade
ut pressmeddelande vilket ledde till att Katarina Samuelsson blev intervjuad
av Gefle dagblad. Artikeln publicerades även av Helahalsingland.se och
Arbetarbladet. Dessutom skrev Norrbottenskuriren om den nya
diagnosdagen.
Vi får allt fler samtal och frågor om polyneuropati och uppskattning för att vi
sprider kunskap om diagnosen. Den inspelade föreläsningen från 2020 med
neurolog Ivan Kmezic som finns textad på Youtube har nu närmare 5000
visningar. Under perioden 29 september – 31 oktober ökade besöken på
hemsidan för våra sidor om polyneuropati med 111 procent jämfört med
motsvarande period 2020. Den korta videon om polyneuropati och
införandet av årsdagen har närmare 2500 visningar på Youtube.
”Jag gick med igår, det känns bra att veta och dela med människor som vet
och har erfarenhet av samma sak. Annars känner man sig väldigt ensam i
sin belägenhet.”
”Tack vare era webbsidor så kanske får jag hjälp och diagnos hos en
neurolog. Kunskap finns inte om symptomen muskeluttröttbarhet, och vad
gör man när enkel aktivitet gör en svag. Tack för att ni finns – ett ljus som
visar vägen och skapar hopp i dagens sjukvård i Sverige.”

Digitala diagnosföreläsningar
Inom Neuros råd- och stödverksamhet hålls varje år ett antal uppskattade
föreläsningar. På grund av coronapandemin hade vi även 2021 fokus på ett
par större digitala föreläsningar inom de diagnoser där vi har störst
efterfrågan. Föreläsningarna spelas in och textas så att den som är
intresserad kan ta del av dem i efterhand. Det har resulterat i att fler
personer på olika orter i landet har kunnat ta del av föreläsningarna.
I samband med Neuropromenaden den 7 maj publicerade vi en föreläsning
om en forskningsstudie kring neuropatisk smärta. Det är ett vanligt symtom
vid polyneuropati men förekommer ofta vid andra neurologiska diagnoser.
Forskningsstudien som Neurofonden har gett bidrag till, fokuserade på
smärta vid polyneuropati. Talade gjorde Magnus Thordstein,
universitetssjukhusöverläkare och forskare (docent, bitr. lektor) inom klinisk
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neurofysiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Föreläsningen finns på
Youtube och har hittills drygt 2000 visningar.
I anslutning till World MS Day publicerade vi den 28 maj en föreläsning i
intervjuform. Deltagare var två forskare som genomför en pågående
forskningsstudie kring hur man kan minska MS-relaterad fatigue med
högintensiv styrketräning. Fatigue kallas även hjärntrötthet. Det är en
forskningsstudie som Neurofonden har gett bidrag till. De intervjuade var
forskarna Marie Kierkegaard, sjukgymnast och docent samt Fredrik Piehl,
neurolog, professor och överläkare. Fredrik Pihl ingår i MS-sällskapets
läkemedelsutskott samt är ordförande i Neuros forskningskommitté.
Föreläsningen finns på Youtube och har hittills närmare 1000 visningar.

Forum
För drygt två år sedan lanserade Neuro ett digitalt diskussionsforum som ett
komplement till råd- och stödverksamheten. Där finns möjlighet skriva
frågor, kommentera och ta del av erfarenheter inom olika neurologiska
diagnoser och andra ämnen som är intressanta. Användarna kan vara
anonyma genom att ange ett ”alias”. Forumet är öppet för alla oavsett
medlemskap och vi har under året startat nya trådar för anhöriga och flera
diagnoser.
Antalet registrerade användare under 2021 har ökat med 25 procent. Vi har
fått positiv respons från personer som hittat nya kontakter som delar
samma diagnos. Aktiviteten på forumet är dock fortfarande låg. Det är en
utmaning att vara ett attraktivt alternativ till Facebook som är en etablerad
plattform med många privata grupper för olika diagnoser.

Samtalsgrupper i olika former
För medlemmar i Neuro finns olika former av samtalsgrupper, både fysiska
och digitala. Hos våra föreningar ute i landet finns en hel del att välja
mellan. Varje samtalsgrupp brukar ha ett tydligt fokus, antingen för de som
lever med en specifik diagnos eller för de som är anhöriga eller närstående.
Sedan pandemin blev ett faktum har flera föreningar startat digitala
samtalsgrupper med träffar via Zoom eller Teams. Några av dem välkomnar
medlemmar från hela landet. Detta har skapat nya former av gemenskap
och dialog om sin diagnos och de utmaningar man möter i livet när man har
en kronisk sjukdom.

Juridisk rådgivning
Neuroförbundets medlemmar får via förbundets jurist kunnig vägledning i
sociala rättigheter samt hjälp i myndighetskontakter eller vid överklagan i
rättsprocesser.
Under 2021 har den juridiska rådgivningens form och roll blivit allt tydligare
för våra medlemmar och vi har kunnat finnas där som stöd, bollplank och
informationskälla. Vidare har vi via mallar, guider och digitala verktyg
kunnat bistå för att göra kontakter med myndigheter och rättsliga processer

Förvaltningsberättelse

15

mer lätthanterligt för fler.
Den juridiska rådgivningen sker på distans, främst via telefon och via mejl.
De vanligaste ärendena fortsätter att vara sjukpenning och sjukersättning
(26 %) och assistans/ledsagning/hemtjänst (13 %). Andra ämnesområden
är merkostnadsersättning (7 %), missnöje i vården/patientnämnden/LÖF (7
%) och färdtjänst och parkeringstillstånd (14 %). Övriga ärenden berör
försäkring, arbetsrätt, processfrågor, rehabilitering, hjälpmedel, samt
allmänna frågor om rätt till stöd (33%).
Den juridiska rådgivningen har därutöver medverkat i föreläsningar,
workshops och webbinarier med bland annat Riksdagen, Funktionsrätt
Sverige, Försäkringskassan och IVO. Därutöver har fyra föreläsningar
hållits med presentation av den juridiska rådgivningens arbete, LSS – rätt till
personlig assistans, Anhörigföreläsning samt fördjupning gällande
Företrädarskap. Fyra rättsliga krönikor har även skrivits i Neuros
medlemstidning Reflex

Kommunikationskanaler
Fokus för vår kommunikation är ökad kunskap, opinion och påverkan,
engagemang, gemenskap och framtidstro. Genom vårt fokus kan vi
underlätta vardagen för många som lever med neurologisk diagnos.
Vår medlemstidning Reflex utkom som vanligt med fyra nummer under
2021. Året innehöll följande teman:
nr 1 Forskning – Insamling
nr 2 Påverkan - Neuro en röst för mig
nr 3 Föreningsliv – Engagemang
nr 4 Livet före och efter diagnos.
Vi finns också i digitala kanaler såsom Facebook, Instagram, YouTube och
LinkedIn. Webbinarier blev en allt mer använd kanal för
medlemskommunikation under coronapandemin 2021. På Facebook har
Neuro fortsatt bygga upp sin målgrupp och hade vid årets slut nästan
17 000 följare.
Vår hemsida neuro.se hade under 2021 drygt 1 miljon besökare, varav
närmare 84 procent registrerats som nya besökare. De mest besökta
sidorna handlade om symtom vid polyneuropati och MS. Vårt arbete med
sökordsoptimering (SEO), med fokus på Googles topp tre placering inom
utvalda områden, fortsätter.
Neuro har under året regelbundet skickat ut tre olika nyhetsbrev. I
genomsnitt sändes 1-2 nyhetsmejl per vecka. Öppningsgraden för Neuros
nyhetsbrev ligger som regel mellan 30 och 60 procent. De tre nyhetsbreven
är:
• Föreningsnytt – praktisk information till förtroendevalda inom Neuro.
•

Neuroaktuellt – ett brett nyhetsbrev med fokus på vår verksamhet till
medlemmar och andra intresserade. Vid årets slut hade
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Neuroaktuellt närmare 19 000 aktiva mottagare.
•

Diagnosnytt – en medlemsförmån som skickas ut till de medlemmar
som angett en eller flera intressediagnoser och de når mellan 100
och 3 000 beroende på diagnos.

Under hösten användes även några diagnosnytt till att värva nya
medlemmar bland dem som var prenumeranter på Neuroaktuellt men inte
medlemmar i Neuro än. Tyvärr kan vi ännu inte spåra dessa mottagare
genom hela processen för att se hur många som blev medlemmar som
resultat av detta.
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Föreningslivet har fortsatt
sin digitala utveckling
Förbundskongress
Vid förbundskongressen 2021 beslutades att genomföra en
organisationsöversyn med sluttid i september 2022. Under hösten
genomfördes två digitala och tre fysiska vägvalskonferenser med syfte att
ge föreningslivet möjlighet att tillsammans med organisationskonsulter och
förbundsstyrelse diskutera organisationens framtid. Vid dessa konferenser
deltog 83 personer från 47 föreningar och länsförbund.

Lokalföreningar och länsförbund
Föreningar och länsförbund är hjärtat i Neuroförbundets kamratstödjande
verksamhet. Vid årsskiftet 2021 hade förbundet 75 föreningar och 17
länsförbund. Dessa består av övervägande ideellt arbetande personer som
arrangerar medlemsaktiviteter och tillvaratar medlemmarnas intressen
gentemot kommuner och regioner.
En rik flora av sociala aktiviteter bidrar till samhörighet och trygghet.
Föreningar och länsförbund arrangerar även temamöten och kurser i
diagnosfrågor och liknande. Föreningarna har också möjlighet att arbeta
intressepolitiskt, vanligtvis med inriktning på kommunala frågor medan
länsförbunden i första hand riktar sig till hälso- och sjukvårdsfrågor inom sin
region.
När pandemin slog till under våren 2020 tvingades Neuros föreningsliv till
förändring. I stället för att ställa in så ställde många föreningar om.
Verksamhet som normalt genomförts fysiskt styrdes om till att bli digitala
och har under 2021 utvecklats ytterligare. Exempel på digitala
medlemsaktiviteter som genomförts under året är medlemsfika, yoga,
sittzumba och diagnoskonferenser.
Neuropromenaden under våren och Neurodagen under hösten är två årliga
projekt som många föreningar och länsförbund brukar delta i. 2021 var inget
undantag men som mycket övrig verksamhet genomfördes många av
föreningsaktiviteterna digitalt.
Digitaliseringen har varit utvecklande och öppnat upp för nya och
geografiskt gränsöverskridande verksamhetsformer. Detta har skapat nya
umgängesformer och nätverk inom organisationen. Det är dock viktigt att
påpeka att långt ifrån alla Neuros medlemmar är digitala och därför haft det
svårt att ta till sig detta arbetssätt. Därför är det av stor vikt att fysisk
föreningsverksamhet kan erbjudas igen så snart pandemin är över.
Som ett stöd till föreningslivet arrangerade Neuroförbundet under året ITutbildningar, webbdagar samt digitala kunskapsdagar inom ett flertal
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ämnesområden där ett stort antal representanter från föreningar och
länsförbund deltog. Att leda en förening, medlemsrekrytering,
påverkansarbete och diagnos- och anhörigstöd var några av de ämnen som
avhandlades. Föreningslivet gavs även möjlighet till att ansöka om så kallat
Extra stöd för att utveckla föreningen digitalt. Stödet kunde användas till
datorutrustning, support och utbildning, allt för att underlätta och möjliggöra
kontakten med medlemmarna. Många föreningar och länsförbund utnyttjade
möjligheten.

IT-support
Effekten av digitaliseringen syns på olika sätt runt om i landet och bland
våra föreningar. Inte minst syns den tydligt i både föreningarnas styrelser
och deras gemensamma arbete, men också hos varje enskild person där
både nyfikenheten och kunskapen ökat under 2021. Utvecklingen kan
sammanfattas i följande punkter:
• Ökad kunskap och självförtroende
• Ökad tillgänglighet
• Ökad gemenskap
• Nyfikenhet på det digitala
• Viljan att få med sig flera i det digitala
• Fler frågor och mer riktade frågor istället för osäkra och generella
Förbundets IT-support till föreningslivet har även arbetat väldigt mycket
med utbildningar tillsammans med föreningarna, antingen med en hel
styrelse där vi fokuserat på vad just den styrelsen behöver eller mer
generella utbildningar som alla föreningar kan anmäla sig till. Möjligheten att
boka en privat utbildning med en eller två personer har uppskattats
eftersom många känner sig mer bekväma att ställa frågor då.
Totalt har 74 utbildningstillfällen hållits inom områden som Teams,
SharePoint, kongressverktyget samt basutbildningar i att börja använda sin
föreningsdator. Totalt har 118 personer deltagit, en person kan vara anmäld
till flera tillfällen.

Neurodagen 2021
Strax före och efter Neurodagen den 28 september, förbundets födelsedag,
genomförs varje år en stor mängd aktiviteter runt om i landet av vårt
föreningsliv. Med en gemensam kampanjtid kan resurser samordnas på ett
effektivt sätt och viktiga intressefrågor föras fram med större tyngd
gentemot samhällets beslutsfattare. En gemensam kampanjtid ger också
möjlighet att marknadsföra förbundet, vår verksamhet och värva fler
medlemmar. Stora delar av 2021 års kampanj genomfördes på grund av
rådande omständigheter digitalt.

Medlemsregistret
Neuros medlemsregister NGO-PRO ägs och administreras från
riksförbundet och används av föreningarna i Neuro. Föreningarna hanterar
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själva kontakten med sina medlemmar via registret.
Under 2021 gjordes en del förbättringar av rapporterna i medlemsregistret.
Exempelvis utvecklades en rapport för föreningarna att kunna hämta ut
antal medlemmar i en viss kommun som tillhör föreningen. Detta förenklar
för föreningen att kunna ta ut antal medlemmar när de söker bidrag hos
kommunerna.
Neuro anordnade en digital grundutbildning i NGO-PRO under vårens
kunskapsdagar. Det är viktigt att nya styrelsemedlemmar i föreningarna vet
hur de ska hantera och arbeta i medlemsregistret så att de själva kan
hämta ut de uppgifter de behöver.

Föreningsutveckling i södra Sverige 2021
Projektet med föreningsutvecklare i södra Sverige, med syfte att stötta och
utveckla föreningslivet i projektområdet, har fortsatt med full styrka. Givetvis
har pandemin påverkat projektet, men tack vare digitaliseringen har arbetet
till stora delar kunnat fortgå som planerat. Bland annat har man inom
projektet arbetat med att hittat modeller för att öka samverkan med vården
samt finna modell för att intressera och rekrytera nya yngre medlemmar.
Projektet finansieras av Neuro, stiftelsen Anders Ulffs minne samt Carl
Jönssons understödsstiftelse.
Inom projektet har en rad olika aktiviteter, som sitt-zumba, akvarellmålning,
yoga och olika digitala diagnosnätverk, utvecklats. Detta har lett till att
Neuros utbud har uppmärksammats av representanter för vården, som ser
att patienter har både nytta och glädje av kontakten med Neuro. Detta har
lett till att det under 2021 inleddes flera samarbeten med vården, bland
annat med neurologimottagningen vid Länssjukhuset Ryhov i Region
Jönköping och rehabiliteringsmedicinska mottagningens neuroteam vid
Skånes universitetssjukhus i Region Skåne. Neuro har även deltagit som
patientrepresentant vid LPO (lokalt programområde) för neurologiska
sjukdomar i Region Skåne.
Fler medlemmar har hittat in i de digitala diagnosnätverken MS snack med
Neuro Lundabygden och Stroke snack med Neuro Jönköping. Många har
gått med i Neuro just för att träffa andra i liknande situation och lära sig mer
om sin diagnos. Med olika teman på träffarna blir det mer attraktivt för
medlemmarna att delta. Likadant har den digitala anhöriggruppen
expanderat under året. Även här är behovet av ökad kunskap, som kan
stärka dem i vardagen som anhöriga/närstående, och att få komma i
kontakt med andra som förstår situationen stort.
För att fortsätta arbetet med att få föreningslivet mer aktivt på den lokala
nivån påbörjades under hösten 2021 en serie med träffar för att motivera
ideella. Syftet är att föreningarna ska få grepp om vilka faktorer som
motiverar medlemmarna att engagera sig respektive hämmar dem.
Träffarna kring arbetet med att motivera ideella kommer att fortgå även
under 2022.
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Opinionsbildning
Neurorapporten 2021 – fördjupning: Ojämlik tillgång till
neurologisk rehabilitering
Neurorapporten ges ut årligen sedan 2014 och är basen för vår opinionsbildning.
Den berör olika intressepolitiska frågor varje år och innehåller statistik och
berättelser från våra medlemmar om hur det är att leva med en neurologisk
diagnos.
Neurorapporten 2021 fördjupar sig i temat Ojämlik tillgång till neurologisk
rehabilitering. Den tar upp tillgången till neurologisk rehabilitering med
utgångspunkt i en medlemsenkät, samt Sveriges regioners analyser av om de
erbjuder neurologisk rehabilitering enligt nationella riktlinjer. Därutöver redogör
den för våra medlemmars samlade erfarenheter och behov.

Remissvar
Remissarbetet har resulterat i ett fördjupat samarbete med bland annat
andra medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige och professionsförbund
såsom Sveriges Arbetsterapeuter. Det ökar våra chanser att få genomslag i
debatten kring våra gemensamma frågor.

Rehabilitering
Vi fortsätter ge stöd till föreningar och länsförbund i arbetet med att
uppmärksamma bristerna i tillgången till neurologisk rehabilitering och att
enskilda inte erhåller individuella rehabiliteringsplaner. Till stöd för detta
arbete används såväl rehabrapporten från år 2018 som Neurorapporterna
från år 2019, 2020 och 2021. Som en följd av reserestriktioner kunde
endast ett par fysiska möten med olika länsförbund genomföras under året.
En stor del av arbetet genomfördes via digitala mötesformer.

Påverkansarbete
En Teams-kanal har skapats för medlemmar och förtroendevalda som är
intresserade av påverkansarbete. Med ett par olika teman sker träffarna i
gruppen fyra gånger per månad. Teman som har tagits upp hittills är: Att
använda sociala medier, hur är Sveriges samhällsmodell uppbyggd, att
använda statistik, hur skriver man en bra text, LSS/SFB, Neurorapporten
2021 och hjälpmedel.
Faktaunderlag baserat på årets medlemsundersökning samt
kunskapsunderlag från Socialstyrelsen har tagits fram och föredragits för
påverkansgruppen. Genom diskussioner har 16 frågor tagits fram som
föreningslivet kan använda gentemot lokala eller regionala politiker.
Arbetet ska bidra med att skapa en hållbar grund för föreningslivets
påverkansarbete i framtiden, vilket innebär att hitta och bevara
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medlemmars engagemang och dela på ansvaret. Hittills har det gett resultat
eftersom medlemmar som inte har varit aktiva i sin förening tidigare har gått
med i den digitala gruppen och bidrar aktivt i Neuros påverkansarbete.

Opinion, kommunikation och PR
Trots de utmaningar som pandemin innebar fanns Neuros
förbundsordförande Lise Lidbäck fortsatt med på Dagens medicins
maktlista och hamnade år 2021 på plats 35 av 100. Ett betyg på att Neuros
arbete når ut.
Neuro har under året själv skrivit eller varit medförfattare till flera
debattexter:
”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris”
Neuro var en av 32 företrädare för organisationer som skrev under en
debattext i DN.
https://www.dn.se/debatt/stark-medicinsk-forskning-och-utveckling-infornasta-halsokris/
”Neurologbrist orsakar onödigt lidande och kostar samhället miljarder”
Altinget.se publicerade vår debattext den 26 augusti, signerad Lise Lidbäck.
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/neurologbrist-orsakar-onodigtlidande-och-kostar-samhallet-miljarder
”Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga” – debatt i Aftonbladet 15 maj.
Neuro undertecknade en debattartikel tillsammans med 30 förbund.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-blien-klassfraga
”Neurologbrist orsakar onödigt lidande och kostar samhället miljarder.”
Debatt i Altinget 26 augusti, signerat Lise Lidbäck.
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/neurologbrist-orsakar-onodigtlidande-och-kostar-samhallet-miljarder
”Dyrt att bo i ”fel” kommun om du behöver hjälpmedel”
Neuro medverkade den 2 september i en debattext i Göteborgs posten
tillsammans med DHR. https://www.gp.se/debatt/dyrt-att-bo-i-fel-kommunom-du-beh%C3%B6ver-hj%C3%A4lpmedel-1.53921055

Sociala medier
Sedan den 1 september 2021 publicerade vi dagliga inlägg på Instagram
och Facebook. Inläggen varierades under veckan. så att några inlägg var
folkbildande och andra emotionellt engagerande. Alla inläggen skulle bidra
till att bygga vårt varumärke så att fler vill bli medlemmar och på olika sätt
bidra till Neuros arbete. Räckvidden, antal följare och engagemanget
ökade. Genom att uppmana följarna att bli medlemmar, månadsgivare och
att dela inläggen påverkade vi även dessa områden.

Övriga opinionsverksamheter
Frågor till politiker
Vi har tagit fram ett underlag med tillhörande frågor som vi bett politiker i
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socialutskottet att besvara. Detta som en del av vårt arbete inför
riksdagsvalet år 2022. Vi har även tagit fram en mall för medborgarförslag
som våra lokalföreningar kan använda vid behov.
Rapport om Coronapandemins effekter
Tack vare medlemmarnas stöd och vår rapport om hur coronapandemin
drabbat våra medlemmar kunde vi påverka regeringen till att införa
smittskyddspenning, och efter påstötningar, se till att utbetalningar gjordes.
I rapporten presenterade vi medlemmarnas vittnesmål om att livet ställdes
på ända, att rehabilitering sköts upp eller helt ställdes in, och om
oåterkalleliga komplikationer.
Ambassadörer
Vi har påbörjat ett arbete med att hitta lämpliga ambassadörer för vår
verksamhet. Detta för att med deras hjälp nå målgrupper vi annars har
svårare att nå. En ambassadör för Neuro bör vara någon med en
neurologisk diagnos eller anhörig.
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Övrig väsentlig information
Betydande samarbetspartners, beroenden och
intressekonflikter
Neuroförbundet har många beröringspunkter med omvärlden. När vi
företräder medlemmarnas intressen är det viktigt att avväga vilka vi väljer
att samarbeta med. Förbundet samarbetar med externa aktörer när det
gagnar våra medlemmars intressen och då förbundets obundenhet inte kan
ifrågasättas.
Neuroförbundet har sedan flera år tillbaka en policy som klargör på vilka
grunder samarbeten får ske. Policyn redovisas öppet på vår hemsida. Vid
samarbeten med läkemedelsföretag följer Neuroförbundet
Läkemedelsindustriföreningens LIF’s riktlinjer. På LIF’s hemsida www.lif.se
kan alla ta del av de etiska riktlinjerna och värdet av att vardera parten
förhåller sig oberoende till varandra.

Viktiga externa faktorer som påverkar
Bland de faktorer som har den största påverkan på oss kan nämnas:
• Lagstiftning och politiska beslut. Dessa påverkar både vår
organisation och våra medlemmar.
• Forskning. De flesta sjukdomstillstånd som Neuroförbundet arbetar
med är beroende av att forskningen kommer med svar på varför
dessa uppstår, hur de effektivast kan behandlas samt hur livet i stort
kan underlättas för alla som får en neurologisk diagnos.
• Statlig finansiering. Frågan om statsbidrag till vår verksamhet är
ständigt återkommande. En statlig utredning har pågått sedan 2017.
Beslut kan komma att påverka storleken på statsbidraget.
• Börsens utveckling. Neuroförbundet placerar en del av insamlade
medel i värdepapper, varför vi är beroende av hur finansmarknaden
utvecklas.
• Neuroförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet. Hur
lotterimarknaden utvecklas kan komma att påverka vilka medel som
kan delas ut framöver.
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Finansiell information
Förvaltning av två stiftelser
Neuroförbundet förvaltar två stiftelser. De två stiftelsernas styrelser består
av samma personer som Neuroförbundets styrelse:
Stiftelsen Neurofonden 1 (802006-7347). Eget kapital 69,9 milj kr.
Stiftelsen till Anders Ulffs minne (802412-3393). Eget kapital 22,8 milj kr.
Stiftelsernas verksamheter redovisas i separata årsredovisningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2021 har allt överskuggats av den pågående Covid-19 pandemin.
Det har lett till en del inställda aktiviteter, men framför allt en omställning till
digitala aktiviteter såväl nationellt som lokalt. Satsningen för att digitalisera
Neuros föreningsliv genom att förse föreningarna med datorer samt
tillhandahålla support och utbildning har fortsatt under året.

Finansiella instrument och placeringspolicy
Neuroförbundets värdepapper förvaltas enligt diskretionär förvaltning.
Förvaltare för 2021 var Söderberg & Partners. Placeringar i aktier och
räntebärande instrument skall ske med inriktning på långsiktighet och jämn
kapitaltillväxt, och skall ske i värdepapper noterade i svensk aktiehandel. En
kapitalplaceringspolicy finns, beslutad av förbundsstyrelsen. Denna
placeringspolicy ses regelbundet över av förbundsstyrelsen.

Intern kontroll
Vår redovisning är anpassad för den verksamhet som bedrivs och ger en
rättvisande information om verksamheten. Periodiska bokslut följs upp av
förbundsstyrelsen och avvikelser mot budget analyseras systematiskt. En
enkel och tydlig ansvarsfördelning samt arbetsordning säkerställer att risken
för fel och oegentligheter minimeras.
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Resultat och ställning 2021
Årets resultat 4 890 tkr överförs i ny räkning. Nedan presenteras en sammanställning
över förbundets intäkter, kostnader och resultat de senaste fem åren. Samtliga belopp
är i tkr
2017
2018
2019
2020
2021
Intäkter*

26 865

26 353

28 061

58 609

23 071

-27 248

-26 158

-24 770

-21 152

24 257

-383

195

3 291

37 457

-1 186

Finansiellt resultat

4 206

-1 323

683

-1 207

6 076

Årets resultat

3 823

-1 128

3 974

36 251

4 890

Kostnader
Verksamhetsresultat

* Skillnaden i intäkter mellan 2020 och 2021 beror på stora arv som inkom under 2020.

Finansiering
Statsbidrag

5 442

5 494

5 361

5 676

5 776

Medl.avgifter

2 403

2 481

2 320

2 153

2 207

Bidrag från andra

9 264

9 297

8 429

9 453

8 493

Gåvor

6 648

7 795

11 051

40 560

5 980

Varav testamenten

1 974

2 531

5 073

36 560

1 121

Övrigt

3 108

1 286

900

766

615

organisationer/fonder

Eget kapital
Förändring av eget kapital (tkr):

Ingående balans

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
Totalt eget
kapital inklusive kapital
årets resultat

253

75 052

Rättelse av fel tidigare år
Justerad ingående balans*

-14 276
253

Årets resultat
Utgående balans

75 305

60 776

61 029

4 890
253

65 667

65 920

* En justering gjordes årsskiftet 2020/2021, där ett arv om 13 983 tkr som bokats mot
eget kapital behövde justeras, då ändamålet visade sig vara forskning istället för till
Neuros verksamhet. 293 tkr är justering av anskaffningsvärde gällande värdepapper.
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning tkr
Verksamhetsintäkter

2021

2020

not

Medlemsavgifter
Gåvor
Varav testamenten
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

2 207
5 980
1 121
14 268
531
84

2 153
40 560
36 560
15 129
681
86

3
3

Summa verksamhetsintäkter

23 071

58 609
4,5

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

-18 420
-1 868
-3 969

-30 770
-1 718
-2 658

Summa verksamhetskostnader

-24 257

-35 146

-1 186

23 463

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och utdelningar
Räntekostnader
Förvaltningskostnader

6 365

-855

4
-1
-292

3
0
-355

Summa finansiella och extraord
poster

6 076

-1 207

4 890

22 257

Verksamhetsresultat

3

Finansiella och extraordinära poster

Årets resultat
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Balansräkning tkr
Tillgångar

20211231

20201231 not

Anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

10

34 7

81 717

43 840 8

Summa anläggningstillgångar

81 727

43 874

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

180
2 230
385

336
3 188
13 098 9

Summa kortfristiga fordringar

2 795

16 622

Kassa och bank

5 231

22 801

Summa omsättningstillgångar

8 026

39 423

89 753

83 297

Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital inklusive årets resultat

253
65 667

253
75 052

Summa eget kapital

65 920

75 305

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Erhållna ej utbetalda forskningsmedel
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

2 295
18 030
2 286
1 222

1 397
3 517 10
1 573 10
1 505 11

Summa kortfristiga skulder

23 833

7 992

Summa eget kapital och skulder

89 753

83 297
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Noter
Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Neuroförbundets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och GIVA Sveriges
styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med tidigare år. Tillgångar, avsättningar och skulder
har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas,
om inget särskilt anges nedan till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas. Nedan beskrivs för respektive intäktspost när
intäktsredovisningen sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och
intäktsredovisas över den tidsperiod som avses
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst
som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva
eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att
organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren
inte uppfylls är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när den erhålls. En gåva som
intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende
på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att
stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader
(t.ex för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad
bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet
av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
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Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. De
redovisas som intäkt när de erhålls och till verkligt värde.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner, ändamåls-,
insamlings- och administrationskostnader
Ändamålskostnader består av direkta ändamålskostnader såsom bidrag till
forskning, kostnader för rehab-aktiviteter, opinionskostnader, personal, mm,
samt samkostnader (indirekta kostnader såsom lokal-kontorskostnader)
Insamlingskostnader består av direkta kostnader för att samla in medel,
personal samt samkostnader (indirekta kostnader såsom lokal-och
kontorskostnader)
Administrationskostnader består av personalkostnader, styrelsekostnader,
revision samt samkostnader (indirekta kostnader såsom lokal- och
kontorskostnader).
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar bokförs som tillgångar till
anskaffningsvärden vid värden över 1 prisbasbelopp och skrivs systematiskt
av över den bedömda ekonomiska livslängden. Vid lägre värden
kostnadsbokförs tillgångar direkt. Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen
redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider
tillämpas:
Inventarier
3 år
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11
(Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR
2012:1.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när
företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång
tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och
fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till
annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den
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avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella omsättningstillgångar
värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar
värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte
förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även förändring
eget kapital i förvaltningsberättelsen

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Förbundet har gjort bedömningen att det inte finns några svårigheter eller
osäkerheter kring bedömning och värdering av årets transaktioner. Inga
väsentliga uppskattningar har gjorts.

Förvaltningsberättelse

31

Not 3 Insamlade medel
Gåvor som redovisats som intäkt

2021

2020

2019

Medlemsavgifter

2 207

2 153

2 320

Övriga gåvor från allmänheten

5 869

40 559

11 051

Företag

111

0

0

Summa gåvor

8 187

42 712

13 371

7 000

7 700

6 650

Svenska kommittén för Rehab.
SVCR

700

700

700

Stiftelsen Neurofonden 1

375

491

970

Radiohjälpen

0

218

35

Norrbacka Eugenia

0

0

15

Svenska Spel

118

144

51

Övriga

300

200

8

8 493

9 453

8 429

Staten

5 776

5 676

5 361

Summa offentliga bidrag

5 776

5 676

5 361

Summa bidrag

14 269

15 129

13 790

8 187

42 712

13 371

Bidrag som redovisats som
intäkt

14 269

15 129

13 790

Summa insamlade medel

22 456

57 841

27 161

Bidrag som redovisats som intäkt
PostkodLotteriet

Summa insamlade bidrag

Offentliga bidrag

Totalt insamlade medel består
av följande
Gåvor som har redovisats i RR
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Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden
till styrelsen
Medelantalet anställda
Antal
anställda

varav
män

2021

14

4

2020

15

7

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter

Antal

varav
män

2021

9

2

2020

11

4

Generalsekreterare/kanslichef och andra ledande befattningshavare
Antal

varav
män

2021

2

0

2020

3

1

Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader

2021

2020

Styrelse och kanslichef

1 364

940

Anställda

6 886

5 025

Totala löner och ersättningar

8 200

5 965

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl löneskatt)

3 173
603

2 987
647

Summa löner, ersättningar och sociala
kostnader

11 423

8 952

Löner och andra ersättningar
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Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående
Organisationen har inte lämnat lån till ledande befattningshavare. De
transaktioner som har gjorts med närstående har uteslutande varit arvoden
till medhjälpare eller rättsombud och har alltid baserat på kompetens och
gjorts på marknadsmässiga villkor.
Löner och andra ersättningar har endast utbetalats i Sverige, ej i andra
länder.
Ersättningar efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras i Neuro som
avgiftsbestämda. Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till
ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte
längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken
på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda
avgifter redovisas som skuld.
Ökning av administrativa kostnader
2021 genomförde Neuroförbundet sin kongress, en kongress som hålls var
fjärde år. Under 2021 var kongressen för första gången helt digital.
Kostnaderna för en kongress som sådan såväl som valberedningens
kostnader räknas in i administrativa kostnader, därav gav 2021 års
kongress en ökning av administrativa kostnader.

Not 5 Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella
leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de
risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd
förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och
underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Förbundet leasar endast kontorslokaler. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till
2026-12-31 och uppgår under 2021 till 1 179 (1 184) tkr.
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Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Utdelningar
Realisationsresultat vid
försäljningar
Ränte- och
förvaltningskostnader
Summa

2021

2020

4

3

6 364

-855

-292

-355

6 076

-1 207

Not 7 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående bokfört värde

2021
72
0
72
-38
0
-24
-62

2020
72
0
72
-14
0
-24
-38

10

34

Förvaltningsberättelse

35

Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav
Förbundets värdepapper förvaltas enligt avtal om s.k. diskretionär
förvaltning och förvaltas av Söderberg & Partners. Placeringar i aktier,
kassa och räntebärande instrument skall ske med inriktning på långsiktighet
och jämn kapitaltillväxt, och skall ske i värdepapper noterade på
Stockholms Fondbörs. En hög och jämn avkastning i kombination med god
riskspridning skall eftersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella
instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s
förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. Bilaga
bifogas på innehavet av värdepapper
Värdepapper

2021

2020

43 840

43 209

143 314

59 543

-105 437

-58 911

Nedskrivningar

0

0

Återföring av tidigare års
nedskrivning

0

0

Utgående redovisat
värde

81 717

43 840

Varav reserverat till
forskning

17 668

3 146

Ingående värde
Förvärv
Försäljningar

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021

2020

Förutbetalda
hyror

353

296

Förutbetalda
avtal

0

319

32

12 483

385

13 098

Övriga
poster
Summa
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Not 10 Erhållna ej utbetalda forskningsmedel och Övriga
skulder
Ökningen av erhållna ej utbetalda forskningsmedel beror på en justering
som gjordes årsskiftet 2020/2021, där ett inkommet arv om 13 983 tkr som
bokats mot eget kapital justerades, då ändamålet visade sig vara forskning
istället för Neuros verksamhet. Dessa medel har ännu inte betalats ut till
forskningsprojekt.
Resterande ökning är hänförlig till insamlade medel till forskning under
2021, som kommer betalas ut till forskningsprojekt.
Övriga skulder består av ett beviljat projektbidrag som inte
realiserats/avrapporterats. Projektet kommer att avslutas under 2022 och
då regleras. Övriga skulder är mindre belopp av löpande karaktär,
exempelvis skatter kopplade till personalkostnader som ligger över
årsskiftet.

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner,
komptidsersättningar
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

2021
686

2020
774

80
456
1 222

32
699
1 505

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under årets sista dagar upptäcktes en dataincident, som i enlighet med
lagkrav anmäldes till tillsynsmyndigheten IMY. Den utredningen, som
gjordes som en konsekvens av incidenten blev betydligt mer omfattande än
vad vi först trott. Det har inneburit så stora effekter och kostnader att det
kommer vara resultatpåverkande under 2022.
Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Även om detta i sig inte har
någon påverkan på förbundets verksamhet, påverkar det världsekonomin.
Det i sin tur kan komma att påverka avkastningen på förbundets placerade
medel, men i nuläget ses inte någon drastisk påverkan, även om
avkastningen kan förmodas bli svagare under 2022.
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Slutord
Styrelsen för Neuroförbundet vill framföra sitt varmaste tack till alla dem
som på olika sätt medverkat till att förbundet har kunnat bedriva all
verksamhet som genomförts under 2021.
Kongressen tog hösten 2021 ett antal mycket viktiga inriktningsbeslut, inte
minst beslutet om att genomföra en organisationsöversyn, som kommer att
öppna dörrar för framtidens Neuroförbund och vårt organiserade
föreningsliv.
Den globala Covid-19-pandemin påverkade såväl oss själva som vår
omvärld. Det är med stolthet som vi kan konstatera att vårt föreningsliv trots
stora utmaningar kunnat ställa om sin verksamhet. Många medlemmar har
kunnat ta del av digital verksamhet, råd och stöd och därmed fått
möjligheten att känna stöd och gemenskap i en svår situation. Vi har också
tack vare vår snabba digitala omställning kunnat driva en framgångsrik
opinionsbildning och vara representerade i en mängd olika viktiga
intressepolitiska sammanhang och vår närvaro är fortsatt mycket
efterfrågad. Vi ser att även kommande år på många sätt kommer att
påverka vår verksamhet, men vi har visat oss själva och vår omvärld att vi
snabbt kan anpassa oss till omvärldsförändringar och att vi har en viktig roll
att fylla.
Tillsammans med våra föreningar och medlemmar ska vi fortsätta att
utveckla framtidens Neuroförbund. Strategiskt och målmedvetet ska vi
fortsätta att sprida kunskap och bidra till ett samhälle där personer med
neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
som andra.
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Bilaga 1 värdepappersinnehav

Bilagan omfattar värdepappersinnehavet som omfattas av diskretionär
förvaltning hos Söderberg & partner. Övriga värdepapper består av
värdepapper inkomna genom arv insatta på Nordea och Swedbank, där
inga försäljningar eller köp genomförts under året.
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