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Ekonomisk berättelse 2021

Ä

ven 2021 har präglats av pandemin och
de restriktioner den fört med sig. Det har
också påverkat ekonomin och är en stor
anledning till att förbundet också 2021 uppvisar ett
stort överskott på nästan 600 000 kronor.

som anhöriga. 2 miljoner kronor var grundbidraget,
som alltså ska täcka all basverksamhet i förbundet,
dvs allt som inte är utpekade projekt. Detta belopp
har varit detsamma i väldigt många år, medan alla
kostnader ökat under tiden. Även detta år räddades
situationen av att resor etc inte kunnat genomföras
och aktiviteter i stället ägt rum på länk.

Vi har i huvudsak kunnat genomföra verksamhetsplanen, men formerna har fått förändras, vilket resulterat i lägre kostnader. Framför allt har kostnader
för resor, logi och förtäring i samband med resor
och evenemang blivit lägre. Förbundsstyrelsen har
haft alla sina möten på länk och den extra kongressen genomfördes digitalt. Även Anhörigriksdagen
blev för andra året digital, vilket pressade kostnaderna väldigt mycket, och slutresultatet blev ett
överskott på drygt 90 000 kronor.

Inom alla våra projekt och verksamheter har vi
gjort mindre överskott, som alltså sammantaget lett
till det tämligen stora överskottet. Det beror, utöver
de orsaker som beskrivits ovan, på viss återhållsamhet. Läget har ju varit osäkert och det var oklart
om verksamheter och kostnader skulle komma att
återgå till det mer normala.
Personalkostnaderna blev också lägre, framför allt
i ett par av projekten. Det berodde på senare start
än beräknat, att sociala avgifter blev lägre när en
projektanställd var pensionär samt att kommunikatörstjänsten inte var tillsatt under hela året.

Förbundet fick också högre intäkter. Folkhälsomyndigheten gav ett extra bidrag, som tillkom under
året, på 230 000 kronor och Carl Jönssonstiftelsen
bidrog med 200 000 kronor, som kom i november.
Statsbidraget från Socialstyrelsen var något högre
än året innan, 3,3 miljoner kronor. 1,3 miljoner
var till de tre projekten kartläggning av anhörigas
upplevelser under Coronatiden, om att upptäcka
och stötta barn som anhöriga samt ett samarbete
med Röda korset om psykisk hälsa. Här använde vi
oss av projektanställda för kartläggningen och barn

Sammantaget blev intäkterna c:a 432 000 kronor
högre än budgeterat medan kostnaderna blev c:a
165 000 kronor lägre.
Här redovisas utfallet och budgeten för förbundet
som helhet i lite större grupper för att försöka göra
det mer överskådligt.

		Adderat		
Intäkter
Utfall
utfall
Budget		
Statsbidrag totalt		
4 936 000		
Statsbidrag Socialstyrelsen
3 300 000		
3 300 000
Statsbidrag Folkhälsomyndigheten
1 636 000		
1 406 000
Annonser och prenumeration
81 000		
79 200
Medlemsavgifter
82 432		
83 800
Avgifter Anhörigriksdagen
124 300		
123 000
Gåvor
218 850		
6 000
Övriga intäkter och utjämning
27 327		
39 900
Summa intäkter
5 469 909		
5 037 900
					

Kostnader			
Lokaler totalt		
-102 253		
Lokalkostnader kansli
-100 428		
-98 000
Övriga lokalkostnader
-1 825		
-17 000		
Resor, logi, förtäring totalt		
-48 349		
Resor, logi, förtäring
-46 777		
-97 600
Resor, förtäring A-riksdagen
-1 572		
-7 100		
Övrigt totalt		
-1 762 458		
IT, telefoni, porto, trycksaker, kontor mm
-535 789		
-630 600
Revision, redovisn tj, bank köpta tjänster
-1 015 898		
-942 000
Prod kostnader tryck Vi Anhöriga
-98 804		
-112 800
Övriga kostnader
-111 967		
-90 200		
Personalkostnader totalt		
-2 959 548		
Arvoden
-172 469		
-203 300
Personalkostnader inkl projektanställda
-2 787 079		
-2 839 300
Finansiella kostnader och öresutjämning
-411			
Summa kostnader
-4 873 019		
-5 037 900

RESULTAT

4

596 890		

5

AHR - Anhörigas Riksförbund
Org.nr 802402-4831

1 (12)

Styrelsen för AHR - Anhörigas Riksförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Information om verksamheten

Årsredovisning
för

AHR - Anhörigas Riksförbund
802402-4831

Räkenskapsåret

2021

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för anhöriga
till de som på grund av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.
Anhörigas Riksförbund stimulerar bildandet av lokala anhörigföreningar i kommunerna och stöttar deras
verksamhet. Anhörigas Riksförbund är en gemensam plattform för frågor som rör anhörigskap.
Organisationen kännetecknas av god samverkan genom konstruktiv dialog med samtliga aktörer inom
området anhörigstöd.
Föreningen har sitt säte i Varberg.
Styrelse till och med 2021-04-16
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande
Ingrid Sandelin, vice ordförande
Eva Sixt, ledamot
Gun-Britt Björevall, ledamot
Jenny Lénström, ledamot, avgick 2020-05-31
Marja Hillerström, ledamot
Brita Karlsson, ledamot
Solweig Backlund, ersättare
Ann-Margret Blomquist, ersättare

Styrelse från och med 2021-04-17
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande
Marléne Lund Kopparklint, vice ordförande
Eva Sixt, ledamot
Ingrid Sandelin, ledamot
Ulf Ekberg, ledamot
Sandra Wessel, ledamot
Anders Norrman, ledamot
Ann-Margret Blomqvist, ersättare
Elisabet Ljungström, ersättare

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2021 sammanträtt vid 9 (9) protokollförda styrelsemöten varav två möten sträckte
sig över två dagar. Samtliga möten genomfördes digitalt via zoom, föregående år 5 telefonmöten, 3
digitala och 1 fysiskt möte.
Arbetsutskott
Ledamöter i arbetsutskottet (AU) har utöver ordförande Ann-Marie Högberg varit vice ordförande Ingrid
Sandelin och ledamot Eva Sixt fram till och med 2021-04-16. Därefter valdes till ordförande Ann-Marie
Högberg, vice ordförande Marléne Lund Kopparklint och ledamot Eva Sixt.
AU har haft 7 (7) protokollförda möten digitalt via zoom.
Valberedning
Ledamöterna har till och med 2021-04-16 bestått av Alf Andersson, ordförande, samt Ulla Paulsson,
Sonja Hall, Birgitta Odelstierna och Siv Nilsson. Därefter valdes ledamöterna Anders Sjögren,
sammankallande, samt Gun-Britt Björevall, Marja Hillerström, Lena Hultén, Susanne Hultgren och Ulla
Paulsson.
Valberedningen har inte haft några protokollförda möten under 2021 (2020 hölls 7 möten).
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Stadgekommité
Ledamöterna i stadgekommittén har till och med 2021-04-16 bestått av Gunnar Hedberg, ordförande,
och Bo Neikter, Göran Granerus med Alf Andersson som ersättare. Inga möten har hållits sedan 2019.
Någon ny stadgekommitté valdes ej vid årets kongress, då arbetet med framtagandet av uppdaterade
stadgar avslutades i och med att dessa antogs på extrakongressen.
Revisorer
Föreningens revisorer till och med 2021-04-16 var Gunnar Feucht, auktoriserad revisor, samt Anne
Westergaard och Rolf Lundin, förtroendevald. Ersättare för dessa var Göran Granerus. Samtliga
ordinarie revisorer omvaldes av kongressen. Funktionen som ersättare utgick.
Lokalföreningar
Per 2021-12-31 fanns 51 (50) aktiva lokalföreningar och sammanlagt 3 617 (3 899) medlemmar.
Under året har Anhörigföreningen i Filipstads kommun tillkommit.
Regionala nätverk
Antalet regionala nätverk uppgick under 2021 till 7 (6) stycken. Dessa finns i:
Mälardalen
Småland
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland/Örebro
Norrland
Direktanslutna medlemmar
Per 2021-12-31 var 206 (178) personer direktanslutna medlemmar till Anhörigas Riksförbund.
På extrakongressen utsågs Mailis Lundgren till hedersmedlem.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Extra Kongressen
Extra kongressen genomfördes digitalt den 1617 april. Extra kongressen behandlade utöver de punkter
på dagordningen för årsmöte även de som kongressen 2020 hänskjutit till extrakongressen 2021. Extra
kongressen redovisade handläggningen kring de motioner som beslutats om från 20172019 och
behandlade de tre för året inkomna, ”Marte Meo en kommunikationsmetod på demensboende”,
”Genomförandeplan -ett levande arbetsverktyg för att säkerställa god vård och omsorg för den
närstående och trygghet för den anhöriga” och ”Anhörigperspektivet måste genomsyra Sveriges 290
kommuner”.
Anhörigas Riksförbunds stadgar uppdaterades enligt förbundsstyrelsens förslag på förändringar. Val av
ledamöter till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning genomfördes.
Anhörigriksdagen
Anhörigriksdagen, nordens största konferens om anhörigfrågor, genomfördes år 2021 för andra gången
digitalt den 9-10 november. Temat var ”Anhörig i tiden” och syftet med temat var att kunna inkludera
förbundets två största projekt under 2021 - ”Barn som anhöriga” och ”Kartläggning över anhörigas
upplevelser under pandemin” samt väva in olika forskningsaspekter och andra intressanta föreläsningar.
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Opinionsbildning
Genom uppvaktningar, skrivelser, deltagande i utredningar, remissvar med mera har förbundet fört fram
förbundets uppfattningar och ställningstaganden.
Förbundet har under året bland annat svarat på remisserna ”Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag”,
”Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården” och
”Vilja välja vård och omsorg”.
Med hjälp av Anhörigföreningen i Göteborg skickade förbundet in underlag till ny nationell strategi för
psykisk hälsa och suicidprevention till Folkhälsomyndigheten.
Förbundet har också ingått i både expert- och referensgrupp i arbete med att ta fram en ny
äldreomsorgslag. Därutöver har förbundet medverkat vid olika möten i funktionshindernämnden, om
nationell anhörigstrategi och med socialminister Lena Hallengren m.m.
Vi Anhöriga
Vi Anhöriga är Anhörigas Riksförbunds medlemstidning och en av våra viktigaste medlemsförmåner.
Under året har tidningen utkommit i 4 (4) nummer där samtliga tryckts i drygt 4 000 (5 000) exemplar
varav merparten skickas direkt till våra medlemmar. Övriga tidningar går till prenumeranter så som
anhörigstöd, sjukhus mm, samt att de används i marknadsförningssyfte genom spridning till bibliotek,
väntrum, mässor och konferenser
Hemsidan och Medlemsidorna
Huvudmålgrupp för Anhörigas Riksförbunds hemsida är allmänheten. Alla lokalföreningar har numer
också antingen en länk till sin egen hemsida, eller en flik på förbundets hemsida, med deras kontaktinfo
och eventuell annan info som de vill ska synas under deras namn.
Den lösenordskyddade sidan för lokalföreningar finns tillgänglig för att förbundet ska kunna sprida
information och mallar snabbt och effektivt. Föreningarna har på så vis tillgång till många olika
dokumentmallar och information kring styrelsearbete, anhörigperspektivet och annat. Sidan uppdateras
regelbundet.
Anhöriglinjen
Anhöriglinjen är en nationell stödlinje för medmänskligt stöd, rådgivning och information. Anhöriga kan
vända sig till Anhöriglinjen via telefon och e-post. Anhöriglinjen bemannas enligt fastställda tider,
huvudsakligen av volontärer med egna erfarenheter av anhörigskap. Kopplad till Anhöriglinjen finns en
expertgrupp som idag består av sakkunnig inom lagområden som LSS (Lagen om särskilt stöd och
hjälp), SoL (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Under 2021 har antalet volontärer
som regelbundet loggar in och besvarar samtal efter schema ökat till 22 (18) personer.
Under 2021 har antalet samtal till Anhöriglinjen ökat till 2 200 (1 800) och antalet mejl ligger kvar på en
nivå av 300 (300). Antalet mottagna samtal har en ökning med 25% jämfört med 2020. Trenden från
tidigare med en allt större övervikt av samtal gällande psykisk ohälsa håller i sig och de är till största del
anhöriga mellan 2564 år.
Utbildning för anhörigkonsulenter
Tillsammans med Helsjöns folkhögskola har Anhörigas Riksförbund en utbildning för
anhörigkonsulenter. I augusti 2021 startade den andra omgången av utbildningen och klassen har nu gått
sin första termin, examen är efter fullföljd vårtermin. Utbildningen är väldigt omtyckt och är tänkt att
fortsätta med en tredje klass som startar i augusti 2022.
Barn som anhöriga-projekt
Forskning har visat att elevhälsan på Sveriges grundskolor känner till de barn som är anhöriga och deras
situation i väldigt liten utsträckning. Mot bakgrund av detta har Anhörigas Riksförbund under 2021 drivit
ett projekt med medel från Socialstyrelsen för att hitta en metod för elevhälsan att hitta och identifiera
barn som är anhöriga för att på så sätt kunna ge dem det stöd de behöver.
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Anhörigas upplevelser under pandemin-projekt
Covid-19 pandemin och medföljande restriktioner har utan tvivel påverkat livet för flera grupper i
samhället som på ett eller annat sätt är utsatta. Sammantaget så pekar utvärderingar och forskning på att
pandemin blottat redan befintliga brister i vård och omsorg. Tillsammans har Anhörigas Riksförbund och
Malmöuniversitet, under ledning av projektledare Martina Takter, genomfört en studie om anhörigas
erfarenheter och upplevelser av sin situation under Covid-19 pandemin. Syftet med studien var att, med
utgångspunkt i intervjuer, beskriva och analysera anhörigas erfarenheter och upplevelser av Covid-19
pandemin och dess konsekvenser i vardagen ur ett anhörigperspektiv. Studien, som fått namnet ” Den
enes stödkorsett, den andres tvångströja? - Anhörigas erfarenheter och upplevelser av Covid-19
pandemin”, bygger på 18 intervjuer med anhöriga samt organisationsföreträdare från valda
organisationer från civilsamhället. Studien finns i sin helhet som pdf på förbundets hemsida. Anhörigas
Riksförbund har också valt att trycka upp en folder med en mer lättillgänglig sammanfattning av studien.

Resultat och ställning
Förklaring av resultatutvecklingen
Även 2021 har präglats av pandemin och de restriktioner den fört med sig. Projekten, som vi beviljats
bidrag för, har samtliga gått med i huvudsak mindre överskott. Sammantaget har mindre kostnader och
större bidragsintäkter lett till ett överskott. Det beror på viss försiktighet, för att inte överraskas med
kostnader i slutänden, men också på minskade kostnader för resor som inte kunnat genomföras.
Styrelsemöten har inte kunnat genomföras fysiskt, utan alla har skett via länk. Den extra kongressen fick
också genomföras fullt ut digitalt, liksom Anhörigriksdagen. Anhörigkonsulentutbildningen i samarbete
med Helsjöns folkhögskola kunde inte heller genomföras som planerat pga rådande restriktioner.
Ökningen av erhållna bidrag handlar dels om bidrag från Carl Jönssons stiftelse, dels om ett tillägg från
Folkhälsomyndigheten.
Vi har ändå i stort sett kunnat genomföra vår verksamhetsplan, om än med de begränsningar som
beskrivits ovan.. Formerna har fått bli lite annorlunda för att kunna följa de rekommendationer som
myndigheter utfärdat. Målen har ändå nåtts, även om bristen på fysiska möten och kontakter är en
negativ faktor i en ideell organisation, där mycket bygger på människors möten.
Finansiering
Trots att förbundet gjort överskott de senaste åren är inte framtiden lika enkel. Skälen till överskotten är i
stor utsträckning pandemin. Hela föreningslivet står inför en stor förändring gällande framtida
finansiering. Mycket pekar på att det kommer bli allt svårare att förlita sig på statliga bidrag framöver
och därför behöver Anhörigas Riksförbund hitta fler inkomstkällor. Under 2021 har Anhörigas
Riksförbund sökt och fått finansiering från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Carl Jönssons
understödstiftelse. Det är inför framtiden av största vikt att vi fortsätter sprida våra intäkter på detta vis.
Hållbarhetsupplysning
Anhörigas Riksförbund eftersträvar hållbarhet i alla avseenden. I vår resepolicy framgår att vi i
möjligaste mån skall välja tåget framför flyg eller bil. För att skapa en hållbar arbetssituation och
undvika övertid har vi målstyrda tjänster för tillsvidareanställd personal. Förbundet har avtal med en
företagshälsa och följer lagar och kollektivavtal.
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Förväntad framtida utveckling
Även om pandemitiden inneburit överskott behöver förbundet på sikt arbeta för fler finansieringskällor.
Anhörigfrågor berör en mycket stor del av befolkningen och det finns därför goda möjligheter att fler
människor genom gåvor skulle vilja stödja verksamheten. Det innebär att förbundet, i nivå med våra
resurser, stegvis måste vidta åtgärder som underlättar detta. Med hjälp av stödet från
Folkhälsomyndigheten räknar vi med att kunna fortsätta utöka och utveckla vår Anhöriglinje, som fått
mycket uppskattning. Behoven och efterfrågan ökar. Under restriktionerna har vi fått lära oss att använda
nya, digitala metoder och allt fler behärskar det. Den utvecklingen kommer att fortsätta där det är
lämpligt. Det finns många fördelar med det och innebär också att vi som ideell organisation bidrar till att
fler får tillgång till den tekniken, som behövs i många sammanhang. Men vi måste också ha i åtanke att
inte alla omfattas av dessa kunskaper och tekniker och av vikten av det fysiska mötet.
Efter omställning och i vissa delar nedstängning av mötesverksamhet kommer det att krävas stöd till
föreningarna för att få igång verksamheten igen och öka medlemsrekryteringen.
Pandemin har satt fokus på anhörigas utsatta position och erfarenheter från den här tiden måste tas
tillvara. Det kommer också att krävas påverkansinsatser för att få till stånd en bra nationell
anhörigstrategi.
Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Antal medlemmar
Medelantalet anställda

2021
206
4

2020
178
3

2019
212
3

2018
197
4

2017
147
4

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Årets resultat

5 470
-4 873
597
597

4 834
-4 324
510
510

6 770
-6 569
201
201

5 669
-5 691
-22
-22

6 117
-6 241
-124
-124

2 429
73
33

1 832
75
39

1 322
59
18

1 120
39
-2

1 142
66
-10

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)
Värdesäkring av eget kapital (%)

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget
kapital.
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
1 831 682
596 891

Summa
eget
kapital
1 831 682
596 891

2 428 573

2 428 573
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Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

2
3

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

82 432
218 850
4 936 000
211 997
20 630
5 469 909

83 735
259 522
4 250 000
203 313
37 834
4 834 404

-1 913 064
-2 959 549
-4 872 613

-2 164 507
-2 159 778
-4 324 285

597 296

510 119

Resultat efter finansiella poster

-405
-405
596 891

-173
-173
509 946

Resultat före skatt

596 891

509 946

Årets resultat

596 891

509 946

1

Övrig information

Gåvor mottas på förbundets 90-konto Bg 900-6453 eller swish 9006453.
Hjälptelefonen Anhöriglinjen nås på telefon 0200-23 95 00 eller mail
anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se.
Förbundets hemsida: www.anhorigasriksforbund.se Via den kan man också komma till
Anhörighandboken, som innehåller fakta och information om anhörigskap.
Förbundet ger ut tidningen Vi Anhöriga.
Anhörigas Riksförbund är medlemmar i det europeiska nätverket Eurocarers.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

4
5

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

13

AHR - Anhörigas Riksförbund
Org.nr 802402-4831

8 (12)

Balansräkning

Not
1

2021-12-31

2020-12-31
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

TILLGÅNGAR

Allmänna upplysningar

Omsättningstillgångar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5 000
99 018
37 146
141 164

0
19 887
34 623
54 510

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3 189 748
3 330 912

2 381 486
2 435 996

SUMMA TILLGÅNGAR

3 330 912

2 435 996

6

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i AHR - Anhörigas Riksförbund.
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken AHR - Anhörigas Riksförbund 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 AHR - Anhörigas Riksförbund uppfyllt eller kommer att
uppfylla vissa villkor och om AHR - Anhörigas Riksförbund har en skyldighet att återbetala till
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 831 681
596 891
2 428 572

1 321 735
509 946
1 831 681

301 652
192 212
408 476
902 340

122 059
182 697
299 559
604 315

3 330 912

2 435 996

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
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 erhålls för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är
avsett att täcka.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Not 2 Erhållna gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Insamlade medel från allmänheten
Gåvor från externa stiftelser
Summa

14
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2021

2020

13 850
205 000
218 850

18 522
241 000
259 522
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Not 3 Bidrag

2021

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Summa

3 300 000
1 636 000
4 936 000

2020

3 150 000
1 100 000
4 250 000

AHR - Anhörigas Riksförbund
Org.nr 802402-4831
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 4 Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 133 348 (129 482) kronor, varav lokalhyra
100 428 (97 572) kronor .
Avtalet om lokalhyra är löpande, med 6 månaders uppsägningstid.

Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och kanslichef
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och kanslichef
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2021

2020

3
1
4

3
0
3

721 388
1 461 547
2 182 935

772 220
838 468
1 610 688

52 548
53 119
647 218
752 885

46 000
56 045
432 627
534 672

2 935 820

2 145 360

71 %
29 %
79 %
21 %

100 %
0%
56 %
44 %

Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

Som ledande befattningshavare har räknats ordinarie styrelseledamöter, kanslichef, ledamöter i
valberedning och stadgekommitté per bokslutsdagen.
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17

2021-12-31

2020-12-31

25 845
11 301
37 146

25 107
9 516
34 623

2021-12-31

2020-12-31

291 794
91 682
25 000
408 476

208 953
65 606
25 000
299 559
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Årets anhörigkommun
2021
Skövde kommun
Skövde kommun har ett stöd som gör väsentliga insatser för
de anhöriga. Verksamheten gynnar på ett tydligt sätt både
unga och vuxna anhöriga i kommunen, oavsett sjukdom,
funktionsnedsättning eller ålder hos den närstående. Det
finns ett klart anhörigperspektiv, tydliga mål för verksamheten och tillgänglig information för kommunens invånare
på webbplats och i broschyrer. De verksamheter som erbjuds
– exempelvis enskilda samtal, olika grupper för anhöriga,
både barn och vuxna, och föreläsningar – ger anhöriga
möjlighet till individuellt och flexibelt stöd.
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Anhörigas Riksförbunds
definition av anhöriga

I

förbundets intressepolitiska program ”Anhöriga som vårdar och stödjer – ett samhällsintresse” framgår att med anhöriga avses ”en person
inom familj, släkt eller vänkrets som hjälper någon
som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand. Närstående är den som tar emot stöd, hjälp eller omsorg”.
Den definitionen har också använts under några år.

Mot bakgrund av detta har förbundsstyrelsen tagit
fram en reviderad definition för vuxna anhöriga
och en ny för barn som anhöriga:
Definition på (vuxna) anhöriga:
Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper
eller stödjer en närstående som behöver det pga
fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

Våra stadgar talar bara om målet ”att stödja anhöriga” utan någon ytterligare förklaring. Vid extrakongressen 2021 ändrades begreppet från att tidigare
ha varit ”att stödja anhörigvårdare”.

Definition på barn som anhöriga:
Med barn som anhöriga menar vi barn som lever
i en relation med någon som behöver vård, hjälp
eller stöd pga fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller
funktionsnedsättning.

Förbundsstyrelsen har haft en diskussion om den
nuvarande definitionen, och funnit att den inte
riktigt passar på alla anhörigsituationer som vi
ändå ser som förbundets uppgift att lyfta fram och
påverka. Behoven kan t.ex. vara annorlunda än att
den närstående inte klarar vardagen på egen hand.
Begreppet fysisk eller psykisk ohälsa är också mer
heltäckande än ordet sjukdom.

När det gäller närstående kvarstår den definition
vi använt hittills: Närstående är den som tar emot
stöd, hjälp eller omsorg

Förbundsstyrelsens föreslår årsmötet
besluta

När det gäller barn som anhöriga har vi inte haft
någon särskild definition, men ser att det behövs,
och att den inte bör vara helt densamma som för
vuxna anhöriga. När det gäller barn, är vårt främsta fokus att stödet inte ska gå ut på att underlätta
för dem att ge vård, stöd eller hjälp, utan på att de
inte alls ska behöva ge det. De ska inte hindras i sin
utveckling av att de behöver ta ett anhörigansvar.

Att anta den reviderade definitionen på (vuxna)
anhöriga
Att anta den nya definitionen på barn som anhöriga
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Till Anhörigas Riksförbund					Solna 2022-01-03

Förbundsstyrelsens yttrande

2022-02-18

Anhörigas Riksförbund ta fram
en flagga

Motion
Anhörigas Riksförbund (AHR) behöver växa. Och kunskapen om anhöriga, deras
situation och möjligheter måste öka. 1,3 miljoner personer 18 år och äldre är enligt Nka
anhöriga. Dessutom finns det många barn som är anhöriga i det fördolda.
AHR har under året utsett Årets anhörigkommun och tillsatt den första ambassadören.
Som ett led i att synliggöra Anhörigas Riksförbund och dess anhörigföreningar föreslår
Anhörigföreningen i Solna att:
Anhörigas Riksförbund tar fram en flagga som bl a kan användas på Anhörigdagen den
6 oktober för att uppmärksamma allmänheten på att vi finns och väcka nyfikenhet. För
att använda Bertil Björkströms ord ”Syns du inte, finns du inte”. I en del kommuner
har man aktiviteter en hel vecka runt den 6 oktober då flagga skulle kunna användas.
Flaggan kan utforms i olika format, olika material (t ex pappersflaggor att ställa fram vid
olika event).
Flaggans utseende bör bygga på logotypen.

A

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet
besluta

nhörigföreningen i Solna har lagt en motion med förslaget att Anhörigas Riksförbund ska ta fram en flagga som kan
användas bl.a. på Anhörigdagen. Den kan tas fram
i olika format och användas på olika event för att
uppmärksamma allmänheten på att vi finns och
väcka nyfikenhet. Flaggans utseende bör bygga på
logoypen.

att anse motionen besvarad

Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att det kan
vara bra att förbundet visas upp med sin logga. Det
var skälet till att det köptes in roll-ups med förbundets logga m.m. för några år sedan. Alla föreningar
har fått en sådan utom de som bildats senare. Det
är förstås mycket bra om den kommer till användning.
Förbundet har också några flaggor, som kan hissas
på en flaggstång och även några beachflaggor, som
kan lånas ut till föreningar som vill använda dem
vid lämpliga tillfällen. Föreningar som själva vill ta
fram flaggor av olika slag kan självklart få hjälp att
använda förbundets logga.

Anhörigföreningen i Solna
Jan-Erik Larsson ordf
Ulla Molin

Mot bakgrund av att det redan finns flaggor och
roll-ups, som kan användas enligt motionens förslag, föreslår förbundsstyrelsen att motionen ska
anses besvarad.

24

25

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG

2022-02-18

Fastställande av
medlemsavgiften 2023

E

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet
besluta

nligt våra stadgar ska kongressen eller
årsmötet ta beslut om medlemsavgiften till
förbundet varje år. Den senaste höjningen
gjordes vid extrakongressen 2021 då medlemsavgiften höjdes till 20 kronor för föreningsanslutna
medlemmar och till 125 kronor för direktanslutna
medlemmar.

Att lokalföreningarnas avgift till förbundet för år
2023 fastställs till 20 kronor per ansluten medlem.
Att medlemsavgiften för direktanslutna medlemmar för år 2023 fastställs till 125 kronor.

För medlemmar som är anslutna till en lokalförening tas avgiften in via inbetalning från föreningen.
I avgiften ingår att varje medlem får förbundets
tidning ”Vi anhöriga” till sin bostadsadress. Avgiften går också till det stöd i olika former som förbundet ger lokalföreningarna under året i form av
t.ex. trycksaker och besök. Medlemsavgiften täcker
dock knappt ett nummer av Vi Anhöriga. Eftersom
portoavgiften höjts kommer det glappet att öka
ytterligare.

Att medlemsavgiften för stödjande organisationer,
föreningar och företag för år 2023 fastställs till
500 kronor.

Verksamhetsplan
Anhörigas Riksförbund 2022-23

Vi har bakom oss en pandemitid som påverkat förbundets och lokalföreningarnas verksamhet i stor
utsträckning. Förhoppningen är att restriktioner
inte lägre ska behövas på samma sätt utan att fokus
kan vara på att få igång verksamheten igen, engagera fler medlemmar och värva nya. En höjning av
avgiften nu skulle kunna hämma återstarten, varför
förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift för
2023.
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Inledning

I

vårt samhälle finns många som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom behöver
hjälp i vardagen. Ofta är det en anhörig som tar
vid där det offentliga samhällets omsorg upphör, allt
för att ge den hjälpbehövande ett gott liv. Att ta på sig
ett ansvar för en annan människa ska enligt Anhörigas
Riksförbund vara frivilligt och omgärdas av stöd från
samhällets sida. Att hjälpa, stödja eller vårda en hjälpbehövande familjemedlem, släkting eller vän får inte
medföra negativa konsekvenser för den egna livssituationen.

För att nå dessa mål jobbar vi med mätbara delmål för
verksamheten och organisationen. Dessa finns beskrivna i en utförlig aktivitetsplan samt i de projektansökningar som ligger till grund för årets beviljade bidrag.
I denna plan finns en översiktlig beskrivning av de
verksamheter som kommer genomföras under 2022
och 2023. Verksamheterna består dels av den reguljära
verksamhet som finansieras av ett grundbidrag från
Socialstyrelsen, dels av olika verksamheter som vi sökt
verksamhetsbidrag för under året. Dessa verksamheter
är:

Anhörigas Riksförbund är en politiskt och religiöst
obunden intresseorganisation som verkar för
att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att
hjälpa sina närstående. Samtidigt vill vi
säkerställa att de anhöriga själva ska ges rätten till ett
eget liv. Samhället får inte profitera på
människors kärlek, ansvarskänslor och välvilja. Anhörigas Riksförbund övergripande mål är att:

• Samhällskunskap för anhöriga (Socialstyrelsen, Statsbidrag)
• Samverkan kring barn som anhöriga (Socialstyrelsen,
Statsbidrag)
• Anhöriglinjen och Anhörighandboken (Folkhälsomyndigheten, Stadsbidrag)

• stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras
intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.
• verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa
i deras verksamhet.
• påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.
• genom utbildnings- och informationsinsatser nå
större förståelse och värdering av anhörigas arbete.
• vara delaktig i och främja aktuell forskning och
utveckling inom anhörigvårdares område nationellt
och internationellt.
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Verksamhetsmål
Stöd till anhöriga

Det första målet med Anhörigas Riksförbunds verksamhet är att stötta anhöriga i deras situation för att
bidra till bättre livskvalitet både för den som är anhörig och dennes närstående. Målgrupp är alla som är
anhöriga till någon som på grund av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen
på egen hand. Ett något justerat förslag på definition
av anhöriga är framtaget och kommer att behandlas på
förbundets årsmöte. Under året kommer vi arbeta med
följande verksamheter:

Anhöriglinjen

Anhöriglinjen är en nationell stödlinje för medmänskligt stöd, rådgivning och information. Anhöriga kan
vända sig till Anhöriglinjen via telefon och mail, 0200239 500, info@anhoriglinjen.se
Anhöriglinjen bemannas enligt fastställda tider av
volontärer med egna erfarenheter av anhörigskap, samt
vid behov av personal på kansliet. Kopplad till Anhöriglinjen finns en expertgrupp som idag består av sakkunnig inom lagområden som LSS (Lagen om särskilt
stöd och hjälp), SoL (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).
Information om Anhöriglinjen finns bland annat på
förbundets webbplats, på vårdcentraler, anhörigrum på
sjukhus, 1177, Sveriges kommuner och regioner, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, många kommuner och organisationers webbplatser. Vi sprider även
kontinuerligt information om Anhöriglinjen i sociala
medier.
Den potentiella målgruppen för Anhöriglinjen är de
1,3 miljoner personer som själva uppger att de är anhöriga. Hälften av de anhöriga som ger stöd gör detta
1–10 timmar per vecka, medan var tredje anhörig gör
insatser mer än 10 timmar per vecka. (Socialstyrelsen
juni 2021)
Anhörigas situation har försämrats under pandemin.
Bland annat har anhörigas sociala nätverk minskat och
hälsan psykiskt och fysiskt, ekonomin och livskvalitén
har försämrats. Anhörigas omsorgsinsatser har ökat
under de senaste åren med genomsnitt 4 timmar per
vecka. 56 procent av de anhöriga omsorgsgivare uppger

att deras hälsa har försämrats under pandemin, för
kvinnor i högre utsträckning (Nka).
Antalet kontakter till Anhöriglinjen både via telefon
och mail har sedan starten varit stigande, fler samtal och mail kommer till Anhöriglinjen och utökade
öppettider och ökade antal volontärer och en trygg
administration, utbildning och handledning, gör att
antalet besvarade samtal också ökar år från år. Målet
under kommande år är att säkerställa att Anhöriglinjen
finns när anhöriga behöver någon att tala med, någon
som lyssnar och kan ge råd eller stöd kring anhörigas
unika situation.
Under 2022–2024 kommer vi att fortsätta arbetet
med att utöka antalet tider då vi bemannar linjen och
att stärka upp med fler volontärer. Utbildning av nya
volontärer, handledning och utbildning för alla volontärer kommer att erbjudas kontinuerligt under åren
och ett av dessa tillfällen blir den årliga konferensen
som lyfter ny forskning och erfarenhet kring stöd till
anhöriga, Anhörigriksdagen. Fortsätta arbetet med att
sprida kunskap till anhöriga och information om att
Anhöriglinjen finns.

Informationskampanj
– Anhörigas Rättigheter

Det finns för lite kunskap hos allmänheten om hur lagstiftningen kring anhörigskap ser ut. Vilka rättigheter
och skyldigheter har du när din närstående blir allvarligt sjuk, gammal eller drabbas av en funktionsnedsättning? Vad förväntas av mig som anhörig? Vad har jag
rätt att säga nej till? Vilket stöd kan jag som väljer att
gå in i ett anhörigskap få och vart skall jag vända mig?
Tillsammans med Röda Korset har vi genomfört en
kampanj med inspiration av ”Håll Sverige rent”. Syftet
med kampanjen var att ta fram samhällsinformation
som vänder sig till anhöriga och som sprids till väntrum och andra lokaler på landets sjukhus och vårdcentraler där människor som är i, eller som är på väg in
i, ett anhörigskap ofta befinner sig. Vår erfarenhet är
att dessa rum i hög utsträckning saknar mycket av den
information som anhöriga behöver.
Informationsmaterialet vi tagit fram består av affischer som informerar om vart man skall vända sig
om man som anhörig behöver stöd och hjälp. Vi vill

informera om att det finns både kommunala anhörigstöd och organisationer så som diagnosförbund, Röda
Korset och Anhörigas Riksförbund. Informationen är
kortfattad och lätt att förstå så att även de som inte
har svenska som modersmål skall kunna ta del av den.
Under 2022-2023 kommer vi fortsätta arbeta med att
sprida vårt informationsmaterial ännu mer.

Barn som anhöriga

Under 2019 hade Anhörigas Riksförbund fokus på
”barn som anhöriga”, bland annat via Anhörigriksdagan. Vi har lärt oss mycket om hur förutsättningarna
ser ut för de barn som är anhöriga. En faktauppgift
som drabbade oss extra hårt var att skolans elevhälsa endast känner till barnens hemsituation i knappt
en tredjedel av fallen. Oftast har skolan alltså ingen
kännedom om barn som är anhöriga och deras livssituation. Förbundet har med anledning av denna insikt
under 2020 vänt sig till landets samtliga kommuner
med information till elevhälsovården som syftade till
att öka medvetenheten om att barn kan vara anhöriga.
Under 2021 drev förbundet ett projekt med bidrag
från Socialstyrelsen med syfte att tillsammans med de
som möter dessa barn hitta ett verktyg att identifiera
och en metod att stötta barn som är anhöriga. Detta
material är nu färdigt och kommer under år 20222023 spridas på flera sätt till skolpersonal, kommuner,
anhörigkonsulenter och andra intressenter.
Under 2022 kommer förbundet att tillsammans med
Vildhallon sprida boken Abella och Kapten-Vilse i
stormen till begravningsbyråer i Skåne, detta görs med
beviljade projektmedel från Carl Jönssons Understödsstiftelse.
Förbundet kommer även på andra sätt att under
2022 och 2023 fortsätta opinionsarbetet med att sprida information och kunskap om barn som är anhöriga.

Samverkan kring barn som
anhöriga-projektet

Anhörigas Riksförbund kommer under år 2022 att
driva ett projekt med medel från Socialstyrelsen.
Projektets syfte är att försöka utveckla en metod för att
samverkan mellan till exempel socialtjänst, vård och
skola runt barn som är anhöriga ska bli enklare. En
metod där barnet ställs i första rummet och där en hela
tiden ser till barnets bästa. En metod där arbetsgången blir snabbare och smidigare för att rätt insatser ska
kunna sättas in så snart som möjligt.
Vi tror att om representanter från olika delar av

samhällets skyddsnät får träffas och gemensamt titta på
rutiner så går det att hitta bra och stödjande samverkansformer för informationsförmedling dessa emellan.
Vi vet att barnets egen elevhälsa i allt för få fall känner
till barnets anhörigsituation och målsättningen är att vi
skall hitta en metod som gör att fler barn som är anhöriga identifieras och kan få stöd genom elevhälsan. Vi
vill därför i en kommun sätta samman en grupp som
alla i sina olika professioner möter barn som är anhöriga (eller deras närstående) för att arbeta fram en metod
att tillsammans säkerställa att inget barn faller mellan
stolarna.

Anhörighälsa
– ett digitalt livsstilsverktyg

Under 2018 inledde Anhörigas Riksförbund ett samarbete med Göteborgs Universitet för att erbjuda en
ny medlemsförmån. Anhörighälsa, eller Prius Health,
är ett digitalt hälso- och livsstilsverktyg som ska hjälpa
anhöriga att förbättra sin egen hälsa. Anhörigskap har
ofta stor negativ inverkan på den egna hälsan. Det är
också vanligt att anhörigas egen hälsa hamnar i skymundan eller helt glöms bort. Anhörighälsa innehåller
övningar och ett stort bibliotek av texter, skrivna av läkare och forskare, som ska ge stöd och tips till anhöriga
om hur de kan påverka sitt mående och sin hälsa i en
positiv riktning. Verktyget har utvärderats i forskningsstudier med goda resultat. Många beskriver hur det har
förändrat hur de ser på sig själva och sin hälsa, vilket
inte bara påverkat deras levnadsvanor utan även deras
grundläggande livsinställning. Under 2022 och 2023
kommer förbundet fortsätta att sprida information om
Anhörighälsa.

Stärka den psykiska hälsan hos anhöriga

Anhörigas Riksförbund har tillsammans med Svenska
Röda Korset arbetat med ett projekt under 2021 där
vi sammanställt tips, råd och stöd för att stärka den
psykiska hälsan hos anhöriga. Materialet samlades in
under workshops som Anhörigas Riksförbund och
Svenska Röda Korset bjöd in anhöriga, volontärer och
kommunanställda till. Projektet drevs med medel från
Socialstyrelsen. Materialet har sammanställts tillsammans med en handledning för de lokalföreningar som
i studiecirklar vill arbeta vidare på ämnet. Det färdigställda materialet kommer att under 2022 och 2023 att
spridas till förbundets lokalföreningar och medlemmar.
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Samhällskunskap för anhöriga

ar. Det finns också, i mån av tid, möjlighet att få hjälp
att utforma eget material.

Anhörigas Riksförbund kommer under år 2022 att driva ett projekt ihop med Svenska Röda Korset. Projektet
innebär att organisationerna tillsammans kommer att
arrangera föreläsningar nationellt inom olika samhällskunskapsområden. Företrädelsevis för organisationernas medlemmar men de kommer även att vara möjligt
för en intresserad allmänhet att delta. Föreläsningarna
kommer att ges digitalt och olika föreläsare som har
expertkunskap inom respektive område kommer att
anlitas.

Medlemsrekrytering

I likhet med många ideella organisationer har Anhörigas Riksförbund brottats med svårigheter att värva nya
medlemmar. Det har också på flera håll varit svårt att
rekrytera styrelseledamöter till lokalföreningar. Några föreningar har tvingats lägga ner när den sittande
styrelsen inte orkat längre och inga nya varit beredda
att ta över. Förnyade ansträngningar för att vända
trenden är därför nödvändiga. Förbundet kommer
därför att under 2022 och 2023 arbeta aktivt med att
utöka och bredda medlemsvärvningen samt med att ta
fram förslag på former för att underlätta föreningarnas
styrelsearbete.

Stöd till lokalföreningarna

Det andra målet med Anhörigas Riksförbunds verksamhet är att verka för att lokalföreningar bildas samt
att stödja dessa i deras verksamhet. Målgrupp är våra
medlemmar och lokalföreningar samt de som potentiellt är nya medlemmar och lokalföreningar. Alla är välkomna som medlem i Anhörigas Riksförbund oavsett
om man är anhörig eller inte. Under året kommer vi
arbeta med följande verksamheter:

Vi Anhöriga och Förbundsnytt

Vi Anhöriga är Anhörigas Riksförbunds medlemstidning. Den utkommer med fyra nummer per år och är
en av våra viktigaste medlemsförmåner. Den trycks i
nästan 5 000 exemplar varav merparten skickas direkt
till våra medlemmar. Övriga tidningar går till prenumeranter så som anhörigstöd, sjukhus mm, samt att
de används i marknadsförningssyfte genom spridning
till bibliotek, väntrum, mässor och konferenser. Under
2022 och 2023 skall vi fortsätta arbetet med att hitta
fler annonsörer och prenumeranter. Förbundet skall
även fortsätta att sprida information om möjligheten
att läsa Vi Anhöriga digitalt genom Texttalk.
Förbundsnytt, som är ett viktigt kommunikationsverktyg med information från förbundsstyrelse och
kansli ut i organisationen, kommer att komma ut på
samma sätt som tidigare år.

Föreningsutveckling

För att Anhörigas Riksförbund skall kunna nå sina mål
behöver fler vara med och driva våra frågor. Att växa
handlar framför allt om att få fler medlemmar i de
befintliga lokalföreningarna men också om att utveckla
ett mervärde för personer som väljer ett medlemskap
direkt i förbundet. Dessutom är det viktigt att det bildas fler lokalföreningar. En effektiv medlemsrekrytering
kräver kunskap om hur man väcker människors engagemang. För att organisationen skall kännas relevant är
det viktigt att vi alltid uppfattas som professionella och
framgångsrika. Det är också viktigt att vi talar om
vår organisation på ett positivt och intresseväckande
sätt. Det innebär också ett medvetet målgruppstänk
så att rekryteringen av nya medlemmar breddas och
att människor ur fler målgrupper nås. För att det ska
lyckas behöver vi till exempel jobba med ett medvetet
bildspråk så att människor i olika åldrar och med olika
bakgrund känner sig tilltalade.
För att fler skall hitta till Anhörigas Riksförbund ska
vi sprida information både på lokal och på nationell
nivå. För att organisationen skall framstå som stor och
samlad har vi sedan 2018 arbetat för att få vårt informationsmaterial att se mer enhetligt ut. Under 2022
och 2023 kommer vi fortsätta att erbjuda centralt
framtaget informationsmaterial till våra lokalförening-

Digitalisering

Över internet blir det möjligt att hitta nya bekantskaper med människor i liknande livssituationer även
om man till exempel lever på landsbygden och har en
närstående med en mycket ovanlig sjukdom. Internet
ger också helt nya möjligheter till effektiv opinionsbildning så som direktkontakt med makthavare och
spridning av information och kunskap till allmänheten. Allt medan digitaliseringen medför genomgripande
förändringar i samhällsstrukturen ser vi samtidigt ett
växande gap mellan de med tillgång till dator, internet
och digital kompetens och de som saknar dessa verktyg.

Flera av Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar har
många medlemmar som tillhör de äldre generationer
som vistas minst på internet. Dessutom medför deras
anhörigskap att de befinner sig i ett potentiellt utanförskap, då det är svårt att lämna till exempel en dement
partner ensam hemma.
Anhörigas Riksförbund vill därför fortsätta att öka
våra medlemmars digitala kompetens och på så vis göra
e-hälsa och andra internettjänster, samt den framväxande välfärdstekniken, tillgänglig för dem. I förlängningen innebär en minskad digital klyfta även att
demokratin ökar då fler kan ta del av de verktyg som
samhället erbjuder samt vara delaktiga i det offentliga
samtalet. Genom att ha en plattform för intern kommunikation samt utbilda våra medlemmar i grundläggande internetkunskap har vi bidragit till att digitalisera våra medlemmar, öka deras internetkompetens och
ibland kanske till och med lyfta dem ur ensamhet och
utanförskap. Att börja använda och bli hemmastadd
på internet öppnar oändliga möjligheter. Den digitala
plattformen är även en yta för föreningsutveckling och
kommunikation som gör att vår fråga – anhörigfrågan
– får större utrymme och sprängkraft i det offentliga
samtalet.
Förbundet kommer under 2022 att säkra upp, och i
viss mån uppdatera, sin hemsida. Inför uppdateringen
kommer personal och förbundsstyrelse tillsammans
planera vilka åtgärder som bör prioriteras. Förbundet
kommer också att fortsätta att vara aktiva på sociala
medier.

Etablerade medier

Opinionsbildning

Ambassadörer

Anhörigas Riksförbund arbetar dagligen med att skapa
kontakter med etablerade medier. Under 2022 och
2023 hoppas vi kunna medverka i tidningar, radio och
TV i anslutning till händelser som väcker intresse och
debatt. Vi kommer att skriva debattartiklar under året
och arbeta för att hitta kända röster och ansikten som
vill fronta våra frågor. Detta arbete handlar mycket om
att fånga de tillfällen som ges och att vara ständigt på
hugget och lyfta anhörigperspektivet närhelst
möjlighet ges.

Sociala medier

Under 2021 har förbundet valt att öka antal Facebookinlägg med syftet att nå fler anhöriga och förhoppningsvis värva fler medlemmar runt om i landet; både
direktanslutna medlemmar och medlemmar i lokalföreningar. Detta är något vi vill fortsätta med även under
nästa år. Förbundet planerar också att under 2022 på
YouTube publicera visst material från 2020 års Anhörigriksdag samt att dela med sig av föreläsningarna från
Anhörigriksdagen 2021.
Det har visat sig att sponsrade kampanjer på Facebook ger många ”gillare” vilket kan leda till fler medlemmar då många ser våra frågor, vi kommer därför att
under år 2022-23 fortsätta med dessa kampanjer.
Anhörigas Riksförbund kommer att fortsätta använda Facebook som sin huvudsakliga plattform i sociala
medier med flera uppdateringar i veckan, men även
utveckla närvaron på Instagram.

Det tredje målet med Anhörigas Riksförbunds verksamhet är att påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas. Det handlar om att öka medvetenheten om anhörigas livssituation hos allmänhet
så väl som beslutsfattare. Men det handlar även om
att synliggöra anhörigbegreppet så att de som idag är
anhöriga, utan att veta om det, får kunskap om sina
rättigheter och möjligheten att söka stöd och hjälp.
Som grund för det opinionsbildande arbetet finns fem
intressepolitiska frågor som förbundet tagit fram gemensamt. För att lyckas med påverkansarbetet arbetar
vi på flera sätt. För att skapa folkopinion behöver vi nå
allmänheten via sociala och etablerade medier. För att
nå beslutsfattare behöver vi medverka vid utredningar,
svara på remisser och inte minst skapa personliga relationer till nyckelpersoner, till exempel på myndigheter
och inom politiken.

Anhörigas Riksförbund skall arbeta med att knyta fler
ambassadörer till förbundet. Syftet är att kända och/eller inflytelserika personer blir bärare av våra frågor och
lyfter dem i olika offentliga sammanhang. Detta gör att
anhörigfrågorna och vårt förbund blir mer kända och
diskuterade, vilket bör leda till mer uppmärksamhet
och bättre villkor för anhöriga. När ambassadörskapet
blir mer utbyggt ska vi sträva efter att få en blandning
av personer med olika bakgrund, ålder och erfarenhet
för att nå ut bredare och för att fler ska kunna identifiera sig. En förutsättning är att personen är genuint
intresserad av anhörigfrågor och har plattformar för att
lyfta dem. Det är en fördel om hen också har personlig erfarenhet av anhörigskap. Uppgiften för ambassadören är att använda sina kanaler, plattformar och
erfarenheter för att beskriva anhörigas situation och
behovet av bättre villkor.
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medlemmar att representera Anhörigas Riksförbund
vid olika tillfällen. Dock innebär fortsatta restriktioner på grund av pandemin Covid-19 att flera av
dessa arrangemang ställs in eller blir digitala vilket gör
det svårt att uppge exakt vilka av dessa arrangemang
förbundet kommer att delta i. Nätverk som förbundet
deltar i är till exempel Ideell Arenas nätverk för små
kanslier, Nka:s forskarnätverk och Socialstyrelsens råd
för funktionshinderfrågor; Funktionshindersnämnden.
Förbundet medverkar också i flera referensgrupper.

Under 2021 utsågs Lisa Syrén till förbundets första
ambassadör, under 2022-23 kommer vi utveckla samarbetat för att gynna förbundet så bra som möjligt.

Årets anhörigkommun

Under 2021 utsåg Anhörigas Riksförbund för första
gången årets anhörigkommun. Syftet med priset är
att uppmärksamma en kommun som gjort väsentliga
insatser för anhöriga. Detta ska i sin tur leda till att
kommunerna sporras att förbättra sina insatser och
ge förutsättningar att sprida goda exempel. Priset ska
även öka kännedomen om Anhörigas Riksförbund.
För att kunna utses till årets anhörigkommun ska det
redovisas att kommunen har en verksamhet, eller gjort
en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Därutöver ska kommunen ha en tydlig funktion/
tjänst för stöd till anhöriga såsom anhörigkonsulent
eller motsvarande och resurserna till anhörigstödet får
inte ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska
omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.
Information går ut till alla kommuner om tävlingen
och att kommunerna själva kan nominera till den.
Anhörigas Riksförbunds förbundsstyrelse, lokalföreningar och enskilda medlemmar kan också nominera.
Förbundsstyrelsen utser en jury på fem personer, där
två ledamöter kommer från förbundsstyrelsen, två från
lokalföreningarna och förbundets organisationsombudsman ingår. Juryn beslutar vilken kommun som
ska utses till årets anhörigkommun. Priset utdelas vid
Anhörigriksdagen. Media informeras och uppgifter
ska finnas på vår hemsida och uppmärksammas i Vi
Anhöriga.

Forskning och utbildning

De fjärde och femte målen med Anhörigas Riksförbunds verksamhet är att genom informations och
utbildningsinsatser, samt genom delaktighet i forskning och kunskapsutveckling inom anhörigområdet,
nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete.
Målgrupp är de som i sin yrkesroll träffar anhöriga
samt forskare och beslutsfattare, men även anhöriga
själva.

Anhörigriksdagen

Anhörigveckan

Under vecka 40 kommer den Nationella Anhörigveckan gå av stapeln under 2022. Anhörigas Riksförbund
var en gång initiativtagare till Anhörigdagen som
infaller den 6 oktober och kommer under både 2022
och 2023 jobba för att synas extra mycket under denna
vecka. Vi kommer att genomföra rikstäckande kampanjer i sociala medier och förutom allt det arbete som
sker lokalt även försöka bidra med föreläsningar och
debattartiklar.

Mässor, konferenser och nätverk

Det finns ett i det närmaste oändligt antal mässor,
konferenser och nätverk för Anhörigas Riksförbund att
delta i. Här är det viktigt att prioritera och att kansliet
får hjälp av förtroendevalda och andra intresserade

I mer än 20 år har Anhörigriksdagen varit ett årligen
återkommande event och fram till 2020 har det varit
en tvådagarskonferens fysiskt på plats i Varberg där det
övergripande temat är anhörigfrågor. Först och främst
är det här arrangemanget till för personer som är
yrkesverksamma inom olika delar av civilsamhället och
arbetar aktivt med anhörigfrågor, såsom anhörigkonsulenter samt chefer och politiker inom kommun och
landsting. Vi vill även att Anhörigriksdagen ska vara ett
forum och mötesplats där profession och andra aktörer får möjlighet att mötas och diskutera dessa viktiga
frågor, men att även anhöriga får tillfälle att möta dessa
aktörer som jämlikar.
På grund av att pandemin bröt ut runt om i hela
världen hade förbundet inte möjlighet att genomföra
2020 års Anhörigriksdag i Karlstad som planerat. Det
blev istället en helt digital version över två dagar, även
under 2021 blev Anhörigriksdagen ett helt digitalt
event. Vad gäller 2022 så kommer Anhörigriksdagen
att genomföras digitalt. Gällande 2023 är det i skrivandets stund ännu inte beslutat om Anhörigriksdagen blir fysisk, digital eller kanske i form av ett hybrid-event.

Kartlägga anhörigstödet

År 2019 var det 10 år sedan lagen om anhörigstöd
förtydligades. Enligt SoL skall kommunerna erbjuda

ett stöd till anhöriga och vi på Anhörigas Riksförbund
hänvisar i princip dagligen personer som ringer till
Anhöriglinjen att ta kontakt med deras lokala anhörigstöd. Men hur ser det ut? Vem får stöd? Vad består stödet av? Hur tycker anhörigstödjare, chefer och politiker
att det fungerar? Vad tycker de anhöriga? Når man ut
med information till alla anhöriga eller är det bara anhörig till vissa sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningarna som får hjälp? Hur når man människor med
invandrarbakgrund? Frågorna är många men eftersom
det saknas aktuella och systematiska utvärderingar,
uppföljningar och statistik när det gäller just anhörigstödet har Anhörigas Riksförbund under föregående år
gjort en kartläggning av detta.
Under 2022-23 kommer vi att fortsätta arbeta med
att sprida denna kartläggning till kommuner, anhörigföreningar, politiker med mera. Kartläggningen finns
på förbundets hemsida.

Kartläggning av anhörigas upplevelser
under pandemin

Anhörigas Riksförbund har fått projektmedel från
Socialstyrelsen för att under 2021 genomföra en studie
om anhörigas erfarenheter och upplevelser av sin situation under Covid-19-pandemin, studien genomfördes tillsammans med Malmö Universitet. Syftet med
studien var att med utgångspunkt i intervjuer, beskriva
och analysera anhörigas erfarenheter och upplevelser av
Covid-19-pandemin och dess konsekvenser i vardagen,
ur ett anhörigperspektiv. Studien bygger på intervjuer
med anhöriga samt organisationsföreträdare från valda
organisationer från civilsamhället. Studien kommer
efter 2023 att spridas till tjänstemän inom kommunal
verksamhet som arbetar med anhörigstöd, politiker,
media, lokalföreningar och andra intressenter.

Studiecirklar

Studiecirklar leder till kunskapsinhämtning som i sin
tur leder till egenmakt och möjligheten att göra informerade val. På så vis ökar upplevelsen av att vara en
aktiv part i sitt eget liv och att man har möjlighet att
påverka såväl samhället runt omkring som den egna
livssituationen. Det handlar dels om kunskap om sin
närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning i rent
utbildningssyfte för att öka förståelsen för den närstående och förbättra möjligheten till kommunikation.
Och dels handlar det om cirklar om den egna livssituationen. Slutligen handlar det om cirklar som berör
föreningslivet för att kunna ta en aktiv roll, så som en

styrelsepost i en lokal anhörigförening.
Syftet med vår studiecirkelverksamhet under 2022
och 2023 är att tillgängliggöra fler studiecirklar för
anhöriga. Till exempel kommer vi fortsätta att sprida
information om cirklar förbundet varit med och tagit
fram, bland annat: Fokus på mig vuxensyskon, Uppdrag Anhörig, Överlevnadstips för anhöriga och Du är
inte ensam- information och vägledning till dig som
stöttar någon med psykisk ohälsa.
Förbundet kommer också att arbeta för att vi tar
fram nya studiecirklar samt fördjupa samarbetet med
aktörer som Studieförbundet Vuxenskolan och Röda
Korset. Förbundet kommer även att försätta utveckla
och sprida Röda Korsets studiecirkel Anhörigcirkeln
som bygger på Anhörighandboken.

Anhörighandboken

Anhörighandboken är en webbaserad, lättillgänglig
handbok som innehåller råd, tips och länkar till aktuell
forskning och information på olika myndigheters och
verksamheters webbplatser. Anhörighandboken är
framtagen av Anhörigas Riksförbund, av anhöriga för
anhöriga och andra med intresse för anhöriginformation. Idag hittar man Anhörighandboken under egen
webbplats, www.anhorighandboken.se
Anhörighandboken är mycket använd och länkas till
från en lång rad av landets kommunala anhörigstöd.
Många kommuner använder den i sin verksamhet och
den används även som underlag i en studiecirkel framtagen av Röda Korset, Anhörigcirkeln.
Anhörighandboken är en webbplats som fortlöpande
behöver uppdateras och utvecklas med nya fakta och
forskning, råd och tips till anhöriga och de som träffar anhöriga. Utvecklingen av Anhörighandboken ska
också spegla de frågor som kommer från anhöriga och
även vara ett stöd både för att finna mer kunskap för
anhöriga och ett stöd och kunskapsbas för Anhöriglinjens volontärer.
Under 2022-2024 kommer utveckling och uppdatering av handboken att ske. Detta för att samla och ge
en överblick kring forskning, stöd och råd som anhöriga eftersöker och möta de utmaningar som framtiden
har kring anhörigas psykiska och fysiska hälsa, sociala
delaktighet och livskvalitet.

Utbildning för anhörigkonsulenter

Under 2022 och 2023 planerar Anhörigas Riksförbund
att i samarbete med Helsjöns Folkhögskola genomföra
ytterligare en utbildning för anhörigkonsulenter eller
9
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motsvarande. Utbildningen, som är unik i sitt slag, är
en eftergymnasial utbildning på ett år som omfattar
studier på 50% och bedrivs på distans. Syftet med
utbildningen är att kursdeltagarna efter utbildningen
bland annat skall:
• Ha kunskap om och reflektera över juridiken kopplat
till arbetsfältet.
• Ha kunskaper om samtalsmetodik och ha ett pedagogiskt förhållningssätt.
• Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika
situationer samt reflektera över egna attityder och
värderingar.
• Se sin roll såsom anhörigkonsulent ur olika perspektiv.

komma fram, och innehållet i den blir mycket viktigt.
Förbundet har redan, och kommer att fortsätta med,
att på olika sätt att medverka och påverka för att våra
synpunkter ska komma med i framtagandet av strategin. I det fortsatta arbetet blir det också viktigt att
påverka regeringen och andra beslutsfattare.

Forskningsprojekt

Organisationsmål
- En stabil och hållbar organisation

Under 2022 och 2023 kommer förbundet att ingå i
flera forskningsprojekt. Vårt bidrag är vår erfarenhetsbaserade kunskap. Det kan handla om att ingå i intervjustudier, enkätstudier eller att finnas med i referensgrupper och expertgrupper. En viktig samarbetspart
i detta arbete är Nka som regelbundet efterfrågar vår
kunskap och erfarenhet.
Förbundet kommer att under 2022 och 2023 fördjupa samarbetet med Länsstyrelserna kring deras uppdrag
gällande bland annat delaktighet och digitalisering.
Inom ramen för Eurocarers kommer det sannolikt
dyka upp möjligheter att medverka i internationella
forskningsprojekt.

Utredningar och remisser

Anhörigas Riksförbund kommer att svara på remisser
som kommer ut under året och är relevanta för vår
målgrupp. Vi kommer också att medverka i utredningar, arbetsgrupper och liknande, för att företräda anhöriggruppen, när det är angeläget att föra fram anhörigperspektivet.
Förbundet är företrätt i såväl expertgruppen som en
referensgrupp, som medverkar i utredningen om en
äldreomsorgslag.
Förbundet har en plats i Socialstyrelsens Funktionshindernämnd och har också nominerat en representant till ett patient- och brukarråd som ska inrättas av
Myndigheten för vård och omsorgsanalys.
Anhörigas Riksförbund kommer att ha särskilt fokus
på den nationella anhörigstrategin som Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag
för. Den kommer att ha stor betydelse för anhörigas
villkor. Det var en seger för vårt förbund att den nu ska

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
(Nka)

Som part i Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) sitter Anhörigas Riksförbund med i deras
styrgrupp som har ca sex sammanträden per år. Styrgruppen ger oss god kunskap om arbetet på Nka och
tillgång till deras senaste rapporter.

För att Anhörigas Riksförbund skall ha förutsättningar att fortsätta vara en organisation med trovärdighet
och stort kunnande måste organisationen ha en stabil
ekonomisk situation och skötas på ett professionellt
och framåtsyftande sätt. En stor organisation som
Anhörigas Riksförbund kräver även rutiner för det
administrativa arbetet och de demokratiska processerna
samt väl fungerande stödstrukturer för det arbete som
åligger de förtroendevalda. Andra viktiga arbetsuppgift
är hanteringen av medlemsregistret samt förbundets
ekonomi.

Bredda intäktsbasen

Anhöriga som vårdar och stödjer
– uppdaterat intressepolitiskt program

Årsmöte och förtroendevalda

Vid extrakongressen 2021 fastställdes en uppdaterad
version av förbundets intressepolitiska program med
de fem områden som är mest prioriterade. Det blir nu
ett verktyg för hela vårt förbund, såväl förbundsstyrelse
som kansli och lokalavdelningar, att använda i olika
sammanhang när förbundets uppfattningar ska föras
fram och anhörigfrågorna uppmärksammas. Det kommer att vara underlag vid de remissvar förbundet avger,
i de utredningar och olika möten vi medverkar i, vid
uppvaktningar av beslutsfattare mm. En kortversion är
framtagen och kommer under året att distribueras till
föreningarna och användas för att informera. Vi planerar också att använda det som underlag för en eller
flera debattartiklar och till insändarmallar, som föreningarna kan använda sig av. Inför valet blir programmet utgångspunkt för att uppmärksamma politikerna
på anhörigas situation och ställa frågor till dem vad de
avser att göra för att förbättra den. Det här ska göras
till partierna centralt, men underlag tas fram också för
att föreningarna ska kunna ställa frågor till sina kommunpolitiker. Vi tar kontakter med arbetsmarknadens
parter för att få dem att förstå sitt ansvar för att underlätta för anhöriga att kombinera anhörigansvar med
jobbet. Sociala medier blir också en arena för att sprida
budskapen.

Efter två år, när inte kongress och extrakongress kunde
genomföras traditionsenligt med fysisk närvaro, har
nu planeringen för årsmötet 2022 inletts med avsikten
att kunna genomföra det fysiskt, men också ge möjlighet att vara med digitalt för att öka tillgängligheten.
Tiderna är dock fortfarande osäkra beträffande pandemin och smittspridning, varför beredskap måste finnas
för omplanering. 2023 är det dags för nästa ordinarie
kongress och planering för den kommer att göras
under perioden. Styrelsearbete sker löpande under
hela året med regelbundna sammanträden där styrelsen tar ett övergripande ansvar för förbundets arbete
och utveckling. De arbetar även med att representera
förbundet till exempel i olika nätverk, utredningar, i
paneldebatter och i media samt att svara på remisser
och framställa debattartiklar och skrivelser. Styrelsemötena har under lång tid nu genomförts på distans,
och det fungerar väl. Det är dock önskvärt att några
möten per år kan ske genom fysiska möten, men här
rättar sig förbundet förstås efter de rekommendationer
som utfärdas. Förbundsstyrelsen har också delat upp
sig geografiskt för att kunna medverka på regionmöten
eller vid andra tillfällen som efterfrågas av lokalföreningarna. Under hela året står kansliets personal till
förfogande för styrelsen, valberedning och revisorer i
deras arbete.

Underskrifter

Under 2022 och 2023 kommer Anhörigas Riksförbund fortsätta arbetet med att bredda intäktsbasen.
Syftet är att skapa en tryggare situation där förbundet
inte är beroende av bidrag från endast ett håll. Detta
gör Anhörigas Riksförbund dels genom att söka statsbidrag och projektmedel från fler myndigheter än Socialstyrelsen och från olika fonder, ett arbete som kräver
utökad administrativ kapacitet. Dels genom att vi har
blivit beviljade ett 90-konto som öppnar upp möjligheten att arbeta med insamling, till exempel genom att
få månadsgivare. Vårt 90-konto ger också förbundet
möjlighet att söka sponsring och större samarbeten
med näringslivet och organisera insamlingskampanjer i
sociala medier.
Gällande ansökan om projektmedel från Socialstyrelsen för 2023 har förbundsstyrelsen redan beslutat
att bland annat söka pengar för den idé som inkommit
från Solnas Anhörigförening; att skapa en arbetsgrupp
som kan arbeta med att sprida anhörigperspektivet.
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Budget 2022

Intäkter och kostnader för 2022

V

i har nu under flera år gått med tämligen
stora överskott beroende på pandemin. Vi
har också under året fått tillskott med nya
bidrag från Folkhälsomyndigheten och från Carl
Jönssons stiftelse. I denna budget har vi inte lagt
in något sådant, eftersom det inte kan förutsättas,
utan får ses som tillfälliga medel.

Vi har också erbjudit möjligheten att några kan
delta på årsmötet genom länk, vilket håller nere
kostnaden lite. Vi har även sparat in lunchen vid
årsmötets avslutning.
Årets Anhörigriksdag planeras även detta år att ske
digitalt, vilket håller nere kostnaderna en hel del.
Det minskar också den ekonomiska risken, och gör
att ett visst överskott kan beräknas, om deltagandet
blir ungefär detsamma som 2021. Dock hoppas vi
att kunna arrangera den i fysisk form i framtiden.

Årets bidrag från Socialstyrelsen var lägre än 2021.
Vi fick, som vanligt 2 miljoner kronor i det s.k.
grundbidraget, som legat på samma nivå i många år
utan att räknas upp för någon kostnadsutveckling.
Det ska alltså täcka alla kostnader för vår ”basverksamhet”, dvs sådant som inte är utpekade projekt
av något slag. Verksamhetsbidraget från Socialstyrelsen blev i år 900 000 kronor att jämföra med
1 300 000 kronor förra året. Det är fördelat till två
projekt, Samhällskunskap för anhöriga och Samverkan kring barn som anhöriga, som ni kan läsa mer
om i verksamhetsplanen. Anledningen till minskade bidrag uppges vara, att allt fler organisationer
ansöker om bidrag, vilket gör att det blir mindre till
var och en.

På personalsidan kommer vi att ha samma kansliresurser som 2021. Därutöver kommer vi att ha
en projektanställd på deltid under del av året för
projektet Samverkan kring barn som anhöriga.
Budgeten redovisar ett underskott på 150 000
kronor, som vi planerar att ta från eget kapital. Det
handlar egentligen om den gåva vi fick från Carl
Jönssonstiftelsen i november förra året. De pengarna kunde därmed inte användas under 2021, men
för att följa god redovisningssed måste de bokföras
på 2021. Men pengarna finns alltså som en tillgång
på vårt konto. Utöver det håller vi nu på att undersöka inköp av ett nytt medlemsregister, som dels
skulle underlätta våra kontakter med medlemmar,
men också göra det möjligt att införa månadsgivare. Det kommer i så fall att innebära ett ytterligare
underskott i år. Med tanke på de föregående årens
stora överskott, och att det snarast är att se som en
investering, ser vi det som försvarbart. Den kostnaden är dock inte inlagd i budgeten, utan kommer
att få redovisas i bokslutet om vi hittar ett lämpligt
system.

Bidraget från Folkhälsomyndigheten är detsamma
i år, men alltså inget extra pandemibidrag. Det är
dock väldigt glädjande, att de uppskattar vår Anhöriglinje så mycket att vi fått samma grundsumma.
Medlemsavgiften är en mycket liten del av våra intäkter, men innebär en liten höjning i enlighet med
extrakongressens beslut 2021.
Totalt har vi alltså en lägre budget för 2022, vilket har resulterat i en stram budget. Vi har tänkt
att även om restriktionerna släpper, kommer inte
resandet att vara i samma storleksordning som före
pandemin. Vi har också mycket större erfarenhet av
digitala möten, som kan ersätta en del resor. Budgeten innehåller således mycket få resor och kostnader
kopplade till det.

I förslaget till budget för 2022 redovisar vi här förbundets sammanlagda intäkter och kostnader samt
fördelningen av bidrag och övriga intäkter på våra
projekt.
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Intäkter

Statsbidrag Socialstyrelsen
Bidrag Folkhälsomyndigheten
Annonser, prenumerationer
Medlemsavgifter
Avgifter Anhörigriksdagen
Övriga intäkter
Summa intäkter

kronor

2 900 000
1 400 000
81 000
82 400
124 300
49 300
4 637 000

Kostnader

Lokalhyror kansli
100 000
Övriga lokalkostnader
30 500
Resor, logi, förtäring
287 900
IT, telefoni, porto, tryck, kontor
444 100
Revision, redovisningstjänster, bank, köpta tjänster
952 200
Vi Anhöriga tryck
98 800
Övriga kostnader
84 000
Personalkostnader
2 594 300
Arvoden
195 200
Summa kostnader
4 787 000

Fördelning av bidrag och andra intäkter på projekt och aktiviteter ingår i
redovisningen ovan
Projekt/aktivitet

Kronor Bidrag

Samverkan kring barn som anhöriga
787 600
Samhällskunskap för anhöriga (i samarbete med RK) 112 400
Kansli
1 024 200
Förbundsstyrelsen, au, valberedning
290 700
Årsmöte
185 000
Vi Anhöriga + övriga trycksaker
849 000
Anhörigriksdagen
beräknad vinst 94 200
Helsjön, utbildning för anhörigkonsulenter
100 000
Hjälp till lokalföreningarna
8 000
Anhöriglinjen
1 400 000
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verksamhetsbidrag
verksamhetsbidrag
grundbidrag
grundbidrag
grundbidrag
grundbidrag
grundbidrag
grundbidrag
grundbidrag
Folkhälsomyndigheten

Övrig intäkt
99 700
32 000
81 000
124 300

Program						
Tid och plats

Extra kongressen äger rum den 22–23 april på Elite Grand Hotel i Norrköping
samt för de som så önskar digitalt på Zoom

Fredagen den 22 april
12.30 – 13.30 Lunch
14.00 – 15.00 Årsmötet startar
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 16.30 Årsmötet fortsätter
16.30 – 17.00 Avslutning
17.00

Hedersmedlem 2021

19.00

Middag

Lördagen den 23 april
09.00 – 10.00 Lisa Syrén, ambassadör för Anhörigas Riksförbund
10.00 – 10.30 Fika
10.30 – 11.00 Årets Anhörigkommun 2021, Elisabeth Isaksson m.fl., Skövde
11.00 – 11.30 ”Digitalt kompisstöd, framtiden!” - Inga-Lill Lelkky, Cancerkompisar
11.30

Avslutning

Bankgiro 900-6453 • Postgiro 900645-3
Swish 900 64 53
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www.anhorigasriksforbund.se
www.anhörigriksdagen.se

