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Styrelsen för AHR - Anhörigas Riksförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
 
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
 
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
Ann-Marie Högberg Förbundsordförande 
Ingrid Sandelin Förste vice ordförande 
Eva Sixt Ledamot
Gun-Britt Björevall Ledamot
Jenny Lénström Ledamot
Marja Hillerström Ledamot
Brita Karlsson Ledamot 
Solweig Backlund Ersättare  
Ann-Margret Blomquist Ersättare
 
Styrelsemöten
Styrelse hade under året sammantaget 9 (8) protokollförda styrelsemöten. Av dessa var 8 (3) 
telefonsammanträden och 1 (5) fysiska möten.
 
Arbetsutskott
Ledamöter i AU har utöver ordförande Ann-Marie Högberg varit Ingrid Sandelin och Eva Sixt. AU har 
haft 8 (10) protokollförda möten över telefon.
 
Valberedning
Ledamöter i valberedningen har varit Alf Andersson, ordförande, Sonja Hall, Siv Nilsson, Ulla Paulsson 
och Birgitta Odelstierna.
 
Stadgekommitté
Ledamöter i stadgekommittén har varit Gunnar Hedberg, ordförande, Bo Neikter och Göran Granerus. 
Alf Andersson har varit ersättare.
 
Revisorer
Auktoriserade revisorn Gunnar Feucht, Tjärna Revisionsbyrå AB.
Förtroendevalda revisorer har varit Anne Westergaard och Rolf Lundin, med Göran Granerus som 
ersättare.
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Lokalföreningar 
Per 2019-12-31 fanns 53 (56) aktiva lokalföreningar med sammanlagt 4 337 (4 233) medlemmar. 
 
Regionala nätverk
Antalet regionala nätverk uppgick under 2018 till 6 (6) stycken. Dessa finns i: 
Mälardalen (Stockholm-Uppland-Västmanland) 
Värmland-Örebro
Västra Götaland
Kronoberg-Kalmar-Jönköping
Halland
Skåne 
 
Direktanslutna medlemmar
Per 2019-12-31 var 212 (197) personer direktanslutna till Anhörigas Riksförbund. 
 
Stödjande medlemmar i form av organisationer, föreningar och företag 
Per 2019-12-31 fanns det 1 (0) stödjande medlem ansluten till Anhörigas Riksförbund. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Årsmötet
Anhörigas Riksförbunds årsmöte genomfördes i Karlstad den 5-6 april.  Det var 61 (59) ombud som 
närvarande. Vid årsmötet antogs två motioner om införandet av Årets anhörigkommun samt anskaffandet 
av ambassadörer. Det fattades även beslut om att ta fram en gemensam vision och värdegrund för 
organisationen, samt att det intressepolitiska programmet skall genomgå en uppdatering. 
Medlemsavgiften förblev oförändrad.   
 
Anhörigriksdagen 
Anhörigriksdagen  Nordens största konferens om anhörigfrågor  genomfördes den 7-8 maj i Varberg. Det 
var den 21 konferensen i ordningen och temat var Barn & Unga. Som vanligt fokuserade föreläsningar 
och seminarium på de utvecklings- och forskningsområden som nationellt anses viktiga inom 
anhörigområdet. Antalet besökare på Anhörigriksdagen har minskat under de senaste åren och därför 
fattade förbundsstyrelsen beslut om vissa större förändringar inför 2020. 
 
Opinionsbildning
Under 2019 har förbundet intensifierat sitt opinionsbildande arbete. I sociala medier är det framför allt 
Facebook-sidan som används för att öka medvetenheten om anhörigfrågorna hos allmänheten. Antalet 
gillare har ökat från 2000 till över 2600 stycken under året. I etablerade medier har förbundet fått 
värdefullt utrymme i flera tidningar och radioprogram. Under hösten skrev vi flera debattartiklar då 
regeringen beslutade att utreda en anhörigstrategi endast för anhöriga till äldre. Våra protester resulterade 
i en förändring av uppdraget så att alla anhöriga involveras.  
 
Vi Anhöriga 
Vi Anhöriga är Anhörigas Riksförbunds medlemstidning och en av våra viktigaste medlemsförmåner. 
Under året har den utkommit i tre tidningar varav årets sista nummer var ett dubbelnummer. Vi Anhöriga 
trycks i 6000 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 
Under 2019 har Anhörigas Riksförbund lanserat en ny hemsida. Huvudmålgruppen för hemsidan är 
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allmänheten som söker information om vilka vi är, vad vi gör och hur man kommer i kontakt med oss. 
Där finns även länkar till landets samtliga kommunala anhörigstöd. Efter en nedläggning av de tidigare 
medlemsidorna pga bristande funktionalitet har vi nu byggt nya medlemsidor där medlemmar kan logga 
in och få tillgång till information, mallar, protokoll, mm. 
 
Anhöriglinjen
Anhöriglinjen är en nationell stödlinje för medmänskligt stöd, rådgivning och information. Anhöriga kan 
vända sig till Anhöriglinjen via telefon och mail. Anhöriglinjen bemannas enligt fastställda tider av 
volontärer med egna erfarenheter av anhörigskap, samt vid behov av personalen på kansliet. Under 2019 
har 11 personer arbetat i Anhöriglinjen.  
 
Utbildning för anhörigkonsulenter 
Tillsammans med Helsjöns folkhögskola har Anhörigas Riksförbund startat en fördjupningsutbildning 
för verksamma anhörigkonsulenter. Anledningen till detta initiativ är en upplevd avsaknad av 
utbildningsmöjligheter för en yrkeskategori som saknar en tydlig identitet. Utbildningen är under ett år 
på halvfart, distans och 19 deltagare från hela Sverige antogs. 
 
Uppdrag Anhörig
Under 2019 har Anhörigas Riksförbund tillsammans med Nka drivit ett ett-årigt projekt med finansiering 
från Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med projektet var dels att sammanställa svensk forskning som 
närmar sig anhörigfrågorna ur ett genusperspektiv, dels att via en kampanj öka medvetenheten kring 
anhörigfrågorna hos allmänheten. Vår del av projektet resulterade i medverkan i Almedalen, en rad 
möten med politiker och andra beslutsfattare då vi lyft genusperspektivet i anslutning till anhörigfråga, 
en kampanj i sociala medier samt en skrift där vi sammanställt anhörigas egna berättelser om sin 
livssituation.
 
Kartläggningen
Anhörigas Riksförbund har med finansiering från Socialstyrelsen genomfört en kartläggning av 
kommunernas anhörigstöd. Enkäter har gått ut till samtliga kommuner, var av drygt hälften har svarat. 
När det varit möjligt har det gjorts jämförelser med den tidigare kartläggning som Socialstyrelsen 
genomförde för ett antal år sedan. Materialet har sammanställts i en rapport och en databas som kommer 
läggas ut på vår hemsida, samt distribueras till våra lokalföreningar och samarbetspartners. 

Överlevnadstips för anhöriga  
Överlevnadstips för anhöriga är ett projekt som finansierats av Postkodstiftelsen och som inneburit att vi 
kunnat ta fram fyra filmer som fungerar som diskussionsunderlag i studiecirklar. Filmerna handlar om 
saker som är viktiga att tänka på när man är anhörig. Filmerna kommer att finnas på vår hemsida och 
information om studiecirkeln skall spridas till våra anhörigföreningar samt de kommunala anhörigstöden. 

 
Resultat och ställning
 
Förklaring av resultatutvecklingen
För första gången på flera år gjorde förbundet ett positivt resultat. Det berodde på att vi utöver 
statsbidraget fick medel för flera projekt och också en del gåvor. Vi har förstås även varit återhållsamma. 
Trenden har varit minskade underskott de senaste åren genom att åtgärder vidtagits med bl.a. 
omstrukturering och neddragning av antalet anställda. Omslutning och resultat varierar mellan åren 
eftersom de ekonomiska förutsättningarna är osäkra när den ekonomiska grunden är bidrag, som vi inte 
vet om vi får. Besked lämnas inte förrän en del av året redan gått, vilket gör det svårt med omställningar.
En avvikelse uppkom beträffande Anhörigriksdagen, där antalet deltagare och därmed intäkterna blev 
väsentligt lägre än budgeterat. Det lägre deltagandet innebar dock att också kostnaderna sjönk varför 
slutresultatet för evenemanget ändå blev i princip ett nollresultat.
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Finansiering
Hela föreningslivet står inför en stor förändring med avseende på 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 2019 har Anhörigas Riksförbund sökt och fått finansiering 
från Socialstyrelsen, Jämställdhetmyndigheten, Postkodstiftelsen, Carl Jönssons understödstiftelse, 
Uppsala hemsysterfond samt Varbergs kommun. 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 under 2019 inrättat målstyrd tjänst för all personal. Vi har avtal med en 
företagshälsa och följer lagar och kollektivavtal. 
 
Som ett led i arbetet med handlingsplanen till framtidsrapporten har förbundsstyrelsen under 2019 tagit 
initiativ till att ta fram en gemensam vision och värdegrund för hela organisationen. En arbetsgrupp tog 
under sommaren fram ett förslag som varit ute på remiss under hösten.  
 
Förväntad framtida utveckling
Vi behöver hitta fler finansieringskällor än statliga bidrag för att kunna säkra vår verksamhet. 90-kontot 
kan vara en viktig pusselbit i en sådan utveckling. Det är positivt att vi får fler medlemmar, men vi 
behöver också resurser att stötta föreningar som har svårt att få fler aktiva. En del tvingas lägga ner för 
att det inte gått att få nya personer att ta på sig uppdrag i styrelsen. 

Frågan om rimliga villkor för anhöriga är oerhört viktig. Vi står inför en stor ökning av äldre, av fler med 
demenssjukdom och den psykiska ohälsan ökar. Samhället kommer inte att klara sig utan anhörigas 
insatser, men det måste göras på frivillighetens grund och får inte ske på bekostnad av de anhörigas 
hälsa, ekonomi och livskvalitet. Vi ser att vårt förbund behöver fortsätta ett framgångsrikt opinionsarbete 
och att bidra till ökad kunskap om anhörigas situation. Vi behöver också samverka med andra 
organisationer såväl lokalt som på riksnivå och internationellt. Det kommer även att vara viktigt att 
fortsätta ge stöd till anhöriga genom vår hjälptelefon ”Anhöriglinjen” men också genom den gemenskap 
som ett medlemskap innebär.
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Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2019 2018 2017 2016 2015
Antal medlemmar 212 197 147 108 60
Medelantalet anställda 3 4 4 5 5

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 6 770 5 669 6 117 6 327 6 016
Verksamhetens kostnader -6 569 -5 691 -6 241 -6 670 -6 316
Verksamhetens resultat 201 -22 -124 -343 -300
Årets resultat 201 -22 -124 -343 -300

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr) 1 322 1 120 1 142 1 266 1 609
Soliditet (%) 59 39 66 58 63
Värdesäkring av eget kapital (%) 18 -2 -10 -21 -16

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.
 
 
Förändring av eget kapital

Balanserat Summa
kapital kapital

Belopp vid årets ingång 1 120 408 1 120 408
Årets resultat 201 328 201 328

  
Belopp vid årets utgång 1 321 736 1 321 736

Övrig information
 
Gåvor mottas på förbundets 90-konto Bg 900-6453 eller swish 9006453.
Hjälptelefonen Anhöriglinjen nås på telefon 0200-23 95 00.
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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Resultaträkning Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 100 895 57 680
Gåvor 2 363 117 210 360
Bidrag 3 5 087 500 3 800 000
Nettoomsättning 1 067 005 1 590 993
Övriga verksamhetsintäkter 151 850 10 220

6 770 367 5 669 253

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -3 833 804 -3 346 979
Personalkostnader 5 -2 735 236 -2 344 244

-6 569 040 -5 691 223

Verksamhetsresultat 201 327 -21 970

Resultat efter finansiella poster 201 327 -21 970

Resultat före skatt 201 327 -21 970

Årets resultat 201 328 -21 970
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Balansräkning Not
1

2019-12-31 2018-12-31

 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 26 000 31 625
Övriga fordringar 2 401 13 440
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 24 393 50 139

52 794 95 204

Kassa och bank 2 201 251 2 770 878
Summa omsättningstillgångar 2 254 045 2 866 082

SUMMA TILLGÅNGAR 2 254 045 2 866 082

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början 1 120 407 1 142 378
Årets resultat 201 328 -21 970
Summa eget kapital 1 321 735 1 120 408

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 379 496 122 243
Aktuella skatteskulder 10 210 15 638
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 7 0 1 180 500
Övriga skulder 187 039 164 569
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 355 565 262 724
Summa kortfristiga skulder 932 310 1 745 674

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 254 045 2 866 082

 
 



AHR - Anhörigas Riksförbund
Org.nr 802402-4831

8 (11)

 
Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
 
Byte av redovisningsprincip
I och med att AHR - Anhörigas Riksförbund i egenskap av 90-kontoinnehavare är anslutet till Svensk 
Insamlingskontroll har en övergång till redovisning enligt BFNAR 2012:1 skett.
 
Någon omräkning av jämförelseåret har inte varit nödvändig, då balans- och resultatposter som påverkas 
av övergången saknas, undantaget erhållna, ej utnyttjade bidrag, vilka föregående år redovisades som en 
förutbetald intäkt.
 
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.
 
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

2019 2018

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Insamlade medel från allmänheten 13 117 5 360
Gåvor från företag 0 5 000
Gåvor från externa stiftelser 350 000 200 000
Summa 363 117 210 360
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Not 3 Bidrag

2019 2018

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen
Socialstyrelsen 3 800 000 3 800 000
Jämställdshetsmyndighten 990 500 0
Postkodstiftelsen 190 000 0
Andra organisationer 107 000 0
Summa 5 087 500 3 800 000
 
Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 154 439 (269 124) kronor, varav lokalhyra 102 
687 (152 147) kronor .
Avtalet om lokalhyra är löpande, med 6 månaders uppsägningstid.
 
Not 5 Anställda och personalkostnader

2019 2018

Medelantalet anställda
Kvinnor 2 3
Män 1 1

3 4

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 202 683 170 324
Övriga anställda 1 770 028 1 479 329

1 972 711 1 649 653

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0
Pensionskostnader för övriga anställda 88 486 101 629
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 599 783 539 315

688 269 640 944

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 2 660 980 2 290 597

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 100 % 100 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 73 % 73 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 27 % 27 %

Som ledande befattningshavare har räknats ordinarie styrelseledamöter, ledamöter i valberedning och 
stadgekommitté.
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror 24 393 15 573
Övriga förutbetalda kostnader 0 34 566

24 393 50 139

 
Not 7 Villkorade bidrag

2019-12-31 2018-12-31

  
Ingående balans 1 180 500 0
Erhållet under året 0 1 180 500
Ianspråktaget under året -1 180 500 0

0 1 180 500

Posten inkluderade föregående år offentliga bidrag med 990 500 kronor, då projektet ännu ej påbörjats. 
Projetket har slutförts under 2019.
 
 
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 249 306 176 042
Upplupna sociala avgifter 78 332 55 312
Övriga upplupna kostnader 27 928 31 370

355 566 262 724
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