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Styrelsen för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 

2019-01-01 – 2019-12-31. 

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Allmänt om verksamheten 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell förening vars ändamål är att förbättra villkoren 

för personer med förvärvade hjärnskador. Förbundet bildades 1988.  

 

Genom vår samlade kunskap och erfarenhet medverkar Hjärnkraft till nytänkande och 

utveckling av insatser och rättigheter. Med erfarenhetsbaserad kunskap kompletterar vi 

vårdens professionella kunskap och bidrar till en helhetsbild av kraven på en optimal 

rehabilitering, stöd och service. Vi uppvaktar beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, 

driver kampanjer och projekt, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar 

utbildningar och föreläsningar. Vi bevakar vår grupps intressen i kommuner, 

landsting/regioner, riksdag och myndigheter inom olika samhällsområden. Genom goda 

exempel visar vi möjligheterna för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.  

Vår vision 

• Alla personer som har förvärvad hjärnskada och deras närstående blir medlemmar i 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft för att på bästa sätt få sina intressen tillvaratagna.  

• Personer med förvärvad hjärnskada får tillgång till rehabilitering, stöd och service så att 

de har möjlighet att leva som andra.  

 

Grundläggande värderingar 

Hjärnkraft grundar sitt arbete på respekt för allas lika värde, FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning och FN:s barnkonvention. Vi arbetar utifrån en positiv 

grundsyn som utgår från den styrka och kraft som finns hos människor med förvärvade 

hjärnskador och deras närstående i att hantera en ny livssituation och arbetar mot 

diskriminering, mobbning och ifrågasättande i samhället.  

Ändamål 

Förbundets ändamål är: 

• Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga. 

• Att verka för samordnad, individanpassad rehabilitering, stöd och service som minimerar 

konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. 

• Att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. 

• Att arbeta förebyggande.  

• Att stödja forskning och metodutveckling. 

 

Samarbeten 

Hjärnkraft samarbetar med andra organisationer som delar våra grundläggande värderingar, 

för att uppnå största möjliga nytta för målgruppen och underlätta omvärldsbevakning av 

funktionsnedsättningar inom relevanta sakområden. Hjärnkraft har antagit riktlinjer för 
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samarbete med företag, med externa organisationer, med assistansbolag och följer 

Läkemedelsindustrins (LIF) etiska riktlinjer. 

 

Representation 

Hjärnkraft är representerat inom följande myndigheter, organisationer och nätverk:  

• Regeringens Funktionshinderdelegation, Socialdepartementet  

• Skolinspektionens samrådsgrupp  

• Skolverkets samrådsgrupp  

• Socialstyrelsen, Arbetsgrupp kring samordning av insatser kring barn och unga med 

funktionsnedsättning 

• RAR, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering  

• SVERE Nätverket för regionala rehabiliteringsteam  

• Funktionsrätts Sveriges nätverk för jämlik hälsa  

• Funktionsrätts Sveriges nätverk för barn, familj och fungerande utbildning 

• Funktionsrätts Sveriges arbetsgrupp för LSS 

• Funktionsrätts Sveriges nätverk för Arbete och försörjning  

• Funktionsrätts Sveriges nätverk för social- och arbetsmarknadsfrågor  

• Funktionsrätt Sveriges nätverk för barn och familjefrågor  

 

Hjärnfyran 

Hjärnfyran är ett nära samarbete mellan Afasiförbundet, Hjärnkraft, Personskadeförbundet 

RTP och STROKE-Riksförbundet kring gemensamma frågor. Förbundens ordförande och 

kansliansvariga har regelbundna informella träffar.  

 

Medlemskap  

• Hjärnkraft är en av 44 medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige.  

• BIF, Brain Injured people and Families Confederation, som består av de europeiska 

systerorganisationerna. 

• Hjärnkraft är anslutet till UNIK försäkring, som erbjuder förmånliga försäkringar till 

medlemmar i de anslutna organisationerna.  

• Folkspel  

• NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande  

• Hjärnkraft har samarbetsavtal med ABF på central nivå, liksom flertalet föreningar.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Medlemsantalet har stigit något under året efter ett antal års nedåtgående. Antalet enskilda 

medlemmar uppgår nu till 2 619st. Insamlade medel var ovanligt högt 2019 beroende på ett 

större antal gåvor i samband med begravningar. Dessutom har Hjärnkraft under året blivit 

godkända som insamlingsorganisation via Facebook. Årets ordförandekonferens, som hölls 

helgen 9 - 10 november, var en mycket innehållsrik helg med bland annat intressanta 

föreläsningar inom utmattningssyndrom och förvärvad hjärnskada. Under hösten lanserades 

nya hemsidan som också innehåller ett säkerhetscertifikat https://hjarnkraft.se/. 

https://hjarnkraft.se/
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Hur ändamålet främjas 

Hjärnkrafts verksamhet regleras i stadgarna som också anger vårt uppdrag. Här redovisas 

aktiviteter som genomförts under året för att uppfylla vårt ändamål. I övrigt har förbundet 

besvarat remisser, deltagit i dialogmöten och hearingar samt besvarat ett stort antal samtal och 

förfrågningar från medlemmar och andra. Vi är dessutom aktiva i sociala medier. 

Ändamål - ”Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras 

närstående/anhöriga” 

De mål som har fastställts av förbundsstämman för åren 2019 – 2020 är att: 

• Hjärnkraft ska bli synligare i samhället. 

• Hjärnkraft ska utveckla nya, effektiva och stimulerande kommunikations- och 

arbetsformer som ökar delaktighet och medlemsnytta. 

• Hjärnkraft ska inom organisationen underlätta och vidareutveckla samarbetet med 

stöd av teknik, kommunikation, mentorskap och förenklade arbetssätt. 

• Hjärnkraft ska bli starkare i det intressepolitiska påverkansarbetet genom att 

tillvarata den samlade kunskapen och erfarenheterna hos människor med förvärvad 

hjärnskada och deras närstående.  

• Hjärnkraft arbetar för att stärka och utveckla samarbetet med näraliggande 

organisationer och stärka de intressepolitiska nätverken.  

• Hjärnkraft verkar för att i alla frågor om tillgänglighet utgå från möjligheten till 

delaktighet.  

• Hjärnkraft arbetar för att tillskapa nya läns- och lokalföreningar. 

 

Strategisk inriktning: Hjärnkraft ska verka för en ökad medlemsnytta genom att utbilda, 

bedriva intressepolitiskt arbete samt synas i samhället.  

Insatser under året  

Lägerverksamhet 

• Barn och familjeläger. Nationellt läger som arrangerades för åttonde året i rad. Det 

genomfördes den 29 juli – 2 augusti (5 dagar) på Valjevikens folkhögskola i Blekinge. 

• Ungdomsläger - Min Stora Dag. Genomfördes 6–9 juni 2019, med ridsjukgymnastik 

på Söderåsens Forsgård. Det var för andra året i rad som Hjärnkraft anordnade ett 

ungdomsläger tillsammans med ”Min stora dag”.  

 

Anhörigverksamheten. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har för år 2019 erhållit statsbidrag 

”till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående”. Inom ramen 

för Anhörigverksamheten har vi en Anhörigtelefon dit anhöriga kan ringa och ställa frågor. 

 

Facebook forum. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har en Facebook-sida, som bland annat 

används för information om förbundets aktiviteter samt vårt arbete. 

 

Att synas mer i samhället. Hjärnkraft har under året verkat för att bli mer synliga i samhället 

på olika nivåer. I november deltog till exempel förbundssekreterare Cecilia i ett inslag på TV4 

som handlade om hjärnskakning hos barn och unga. Inslaget bidrog till att vi fick möjlighet 

att sprida vårt nya material om ämnet med titeln ”Ska jag gasa eller bromsa”.  
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Uppnådda effekter  

Intresset för anhörigverksamheten är stort. Utvärderingarna av barn-, familje- samt 

ungdomslägret är genomgående mycket positiva. Flödet på Facebookgrupperna som 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft administrerar har ökat under året. Informationssatsningen, 

riktad mot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada, som gjorts tillsammans med 

SVERE har fallit väl ut med såväl olika sorters informationsmaterial samt en 

utbildningsinsats.  

Till anhörigtelefonen ringer personer från vår målgrupp och får hjälp, guidning och svar på de 

olika frågor och funderingar som kommer in till förbundets kansli.   

 

Analys: Behovet av riktat stöd till personer med egen skada och anhöriga ser ut att öka, i 

takt med att samhällets stödinsatser förändras och försämras. Genomslag av AI (Artificiell 

intelligens) och en ökad digitalisering riskerar att leda till utanförskap och ytterligare 

belastningar på såväl personer med egen skada som deras anhöriga.    

 

Ändamål -”Att verka för en livslång, obruten och individuell rehabilitering, stöd 

och service som minimerar konsekvenserna av förvärvade hjärnskador” 

De tre områden som dominerar verksamheten är tillgång till individanpassade 

rehabiliteringsinsatser, arbete med LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) och stöd till barn- och ungdomar i skolan.  

 

Effektmål:  

På förbundsstämman fastställdes att Hjärnkraft, för åren 2019 – 2020, ska: 

• Marknadsföra och implementera resultatet i Modellprojektet, när det gäller  

o Rehabilitering inom hälso- och sjukvård för barn och vuxna  

o Sysselsättning, utbildning och försörjning 

o Barns stöd i skola och fritid 

o Samhällets stöd och servicefunktioner  

o Stödfunktioner 

o Samordning 

• Att för målgruppen verka för framtagandet av nationella riktlinjer, ett nationellt 

kompetenscenter samt en långsiktig individanpassad samordning av 

rehabiliteringsinsatser.  

 

Insatser under året 

Rehabilitering 

• Under året har olika insatser gjorts för att marknadsföra och implementera 

Modellprojektet. Vi bjöd bland annat in till dialogmöten för att diskutera situationen 

för personer med förvärvad hjärnskada samt hur vi kan arbeta med implementeringen 

av Modellprojektets slutsatser. 

• Hjärnkraft har under året arbetat på en arvsfondsansökan beträffande skapandet av ett 

nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. 
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• Dialogmöte Socialutskottet. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och 

Personskadeförbundet RTP bjöd in socialutskottets ordförande Acko Ankarberg 

Johansson till möte tillsammans med representanter för professionen för att diskutera 

situationen för de personer i Sverige som lever med en traumatisk hjärnskada. 

• Dialogmöte Region Skåne. Vi anordnade ett dialogmöte i Skåne med inbjudna 

företrädare för verksamheten Högspecialiserad Hjärnskaderehabilitering inom 

Området Rehabiliteringsmedicin i Region Skåne samt politiska företrädare för Region 

Skåne.  

• Dialogmöte i Stockholm. Vi anordnade ett dialogmöte i Stockholm med inbjudna 

företrädare för: NPO, Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Företrädare 

för NPO, Nervsystemets sjukdomar, Företrädare för NPO, Barn och ungas hälsa, 

Socialstyrelsen, SBU samt SKL.  

• Förbundssekreterare Cecilia Boestad har deltagit i dialogmöten med NPO 

Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin samt NPO neurologi. De olika 

nationella programområdena är ett nytt sätt att bedriva kunskapsstyrning som initierats 

av Sveriges regioner, med stöd av SKL. Syftet är att få till en mer kunskapsbaserad, 

jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.  

• Hjärnskadekoordinator. Hjärnkraft driver frågan om krav på hjärnskadekoordinator i 

alla landsting.  

 

LSS och personlig assistans  

Christina Amundberg, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen, har deltagit i Funktionsrätts 

opinionsarbete med att bevara och utveckla rätten till stöd enligt LSS. Särskilt fokus har varit 

på insatsen personlig assistans och remissvar till regeringen på hur konventionen om 

funktionsnedsattas rätt har utvecklats i lagstiftningen och i samhället. Påverkansarbetet har 

skett med debattartiklar och remissvar på olika utredningar och lagstiftningsförslag. Från 

Hjärnkraft har vi särskilt framhållit att i rätten till grundläggande behov inom assistansen ska 

andning, sondmatning, kommunikationsstöd och behov av särskild kompetens ingå. Vikten av 

att all personal som arbetar med personer med förvärvade hjärnskador ska ha kompetens om 

det har vi också lyft fram.  

Barn med förvärvad hjärnskada  

Skolfrågor. Hjärnkraft har regelbundna kontakter och återkommande gemensamma 

samrådsmöten med tre myndigheter, Skolinspektionen, SPSM och Skolverket.  

  

Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador/SVERE 

SVERE träffas två gånger per år. På agendan står nationella frågor vad gäller vård, 

behandling och rehabilitering för gruppen barn med förvärvad hjärnskada. Under året har 

Hjärnkraft och SVERE samarbetat kring ett nytt material som ges ut av Hjärnkraft och som 

behandlar olika aspekter av hjärnskakning hos barn och unga, från det akuta 

omhändertagandet till återgång till vardag och skola.  
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Uppnådda effekter  

Arbetet med att implementera Modellprojektet har intensifierats. Hjärnkraft deltar aktivt i 

debatten kring LSS med artiklar, medverkar i officiell utredning samt även i den arbetsgrupp 

som är knuten till Funktionsrätt Sverige. Hjärnkraft och SVERE har samarbetat kring ett nytt 

material som ges ut av Hjärnkraft och som behandlar olika aspekter av hjärnskakning hos 

barn och unga. 

 

Analys: Under året har olika insatser gjorts för att marknadsföra och implementera 

Modellprojektet. Ansökan om förstudie för att utreda frågan om kompetenscenter har arbetats 

med under året och är i slutskedet.  Hjärnkraft fortsätter att bevaka vad som händer med LSS 

och arbeta för att intentionen med lagen ska återställas. Samarbete i olika samråd med bland 

annat Skolinspektionen, SPSM och Skolverket gör att vi har möjlighet att påverka i 

skolfrågorna.  

Ändamål - ”Öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess 

konsekvenser” 
 

Effektmål: Att öka kunskapen om konsekvenserna av en hjärnskada. Stärka 

omvärldsbevakningen och delta aktivt i det europeiska samarbetet. 

 

Insatser under året 

• Tidningen Hjärnkraft. Tidningen Hjärnkraft utkommer med fyra nummer per år. I 

tidningen bevakas situationen för personer med förvärvad hjärnskada och deras 

anhöriga. Andra bevakningsområden är hjärnskaderehabilitering, LSS och annan 

funktionsrättslagstiftning samt förebyggande av hjärnskador. Under 2019 

genomfördes en medlemsundersökning angående hur tillgängliga de svenska 

vallokalerna upplevdes i samband med EU-valet, vilken visade stora brister. I 

tidningen beskrivs också aktiviteter som arrangeras runt om i landet av läns- och 

lokalföreningar. Teman under 2019 har varit Starta en insamling och Hjärnskakning.  

 

• Hemsidan. Vår webbplats www.hjarnkraft.se har under 2019 fått säkerhetscertifikat 

vilket innebär att adressen ändrats till https://hjarnkraft.se/ i samband med lanseringen 

av den nya webbplatsen i november.  

 

• Press och debattartiklar. Under 2019 har Hjärnkraft skrivit debattartiklar och skickat 

ut pressmeddelanden.   

 

• Nyhetsbrev. Ett digitalt nyhetsbrev, om förbundets arbete till läns- och 

lokalföreningarna, utkom under året med sex nummer. 

 

• Ambassadörskap. Jessica Falk är Hjärnkrafts ambassadör. Som ambassadör sprider 

hon kunskap och förståelse för konsekvenserna av förvärvade hjärnskador och 

marknadsför Hjärnkraft i sammanhang där vi annars inte kommer in. 

http://www.hjarnkraft.se/
https://hjarnkraft.se/
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• Hjärnskadedagen 26 oktober. Hjärnkraft har på olika sätt uppmärksammat 

Hjärnskadedagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma alla i samhället på hur 

situationen är för personer med förvärvad hjärnskada. År 2019 skickade vi från 

förbundet ut en debattartikel som sedan publicerades lokalt av flertalet läns- och 

lokalföreningar. 

 

• Utbildningar. Hjärnkraft har under 2019 fortsatt sin satsning på utbildning för dem 

som i sitt arbete möter personer med förvärvad hjärnskada.  

 

• Internationellt arbete. Hjärnkraft är medlem i BIF, ”Brain Injured People and Families 

– European Confederation”. BIF är en ideell samarbetsorganisation mellan olika 

europeiska länder, för närvarande 14st. BIF arbetar för att öka medvetenheten om 

traumatiska hjärnskador och för att stötta personer med egen skada samt deras 

anhöriga genom en gemensam europeisk plattform. Genom BIF är vi medlemmar i 

the European Disability Forum. 

 

• Hjärnskaderehabilitering i Addis Ababa, Etiopien. Under en fyra veckors period 

tjänstgjorde förbundssekreterare Cecilia Boestad på en öppenvårdsklinik för barn med 

hjärnskador. Uppdraget var ett samarbete med MACHA (Mothers and childrens health 

association) en svensk, ideell organisation som arbetar för kvinnor och barns hälsa 

globalt. 

Uppnådda effekter  

Vid utbildningsdagarna har 438 personer fått ökad kunskap om förvärvad hjärnskada och dess 

effekter, vilket är 123 personer fler än föregående år. Medlemskapet i BIF har lett till ökat 

samarbete gällande våra gemensamma frågor såsom ökad trafiksäkerhet och bättre riktlinjer 

vid rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. Samarbetet med MACHA i Etiopien har varit 

kompetenshöjande för personalen lokalt i Etiopien och bidragit till att organisationen kan 

fortsätt skicka svenska volontärer till kliniken.  

  

Analys: Hjärnkraft kan konstatera att vi under året nått ut till ett stort antal personer. 

Budskapet kring konsekvenser av förvärvad hjärnskada är svårt att förenkla och det krävs ofta 

personliga möten för att nå fram. Nytt informationsmaterial har varit en serie som tagits fram 

tillsammans med SVERE och som handlar om hjärnskakning hos barn och ungdomar. Detta 

material har också följts upp med en utbildningsinsats. Övrigt informationsmaterial har endast 

tryckts upp i begränsad omfattning men mycket av materialet finns också att ladda ner från 

vår nya hemsida, som PDF: er. Vår nya och moderniserade hemsida ger förutsättningar för 

bättre och enklare kommunikation med våra medlemmar och andra intressenter.   

 

Ändamål - ”Arbeta förebyggande”  

Genom sitt medlemskap i NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) deltar 

Hjärnkraft också i det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. NTF har erhållit medel från 
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Allmänna Arvsfonden för ett projekt om elrullstolar. I ansökan finns Personskadeförbundet 

RTP, SKPF Pensionärerna och Hjärnkraft med som samarbetspartners.   

Uppnådda effekter  

Medlemskapet i NTF har gett resultat genom att vi numera fortlöpande och tidigt får 

information och kan delta i aktiviteter kring trafiksäkerhet, inte minst med vårt påbörjade 

projekt med elscootrar.  

 

Analys: Genom vår kunskap om konsekvenserna av förvärvad hjärnskada har vi genom NTF 

goda möjligheter att påverka både opinion och myndigheter.  

 

Ändamål - ”Stödja forskning och metodutveckling” 

Hjärnskadefonden  

Hjärnskadefonden stöder forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering och ger 

stipendier till forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering, framförallt patientnära 

projekt som studerar skador efter traumatisk hjärnskada hos vuxna eller barn. Fonden 

prioriterar mindre studier, där pengarna ändå kan ha en viss betydelse för möjligheterna att 

genomföra projektet. Fondens medel kan också användas till att sprida kunskap om 

förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.  

Insatser under året  

Medel till Hjärnskadefonden består i huvudsak av gåvor i samband med dödsfall och 

högtidsdagar. Stipendier utlyses i regel en gång per år. Alla ansökningar bedöms av det 

medicinska rådet före beslut i förbundsstyrelsen. Under året gjordes ingen utlysning.   

Uppnådda effekter 

Insamlade medel till Hjärnskadefonden har mer än dubblerats sedan föregående år.    

  

Analys: Hjärnkraft har små resurser till sitt förfogande, men genom att stödja patientnära 

forskning kan vi öka kunskapen inom området och genom att redovisa forskning i vår tidning 

bidrar vi till kunskapsspridningen. Vid framtagande av nytt material fyller vi kunskapsluckor 

vad gäller den erfarenhetsbaserade kunskapen men även professionens behov av nya och 

samlade kunskaper inom till exempel området hjärnskakning hos barn och ungdomar.   

Nyckeltal 

Flerårsöversikt 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal projekt 0 1 1 1 1 

Projektkostnader 0 2 976 399 3 416 460 2 239 703 976 307 

Medlemsantal 2 619 2 557 2 845 3 026 3 118 
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Insamlade medel 151 123 44 012 58 580 132 431 68 213 

Adm./insamling % 24 20 16 22 19 

Ändamålsuppfyllelse % 73 82 83 76 80 

Eget kapital 1 049 237 923 992 1 058 721 1 027 763 854 211 

Resultat 125 244 -134 728 30 957 173 552 15 239 

Hjärnkraft har under drygt tre år haft anslag från Arvsfonden avseende Modellprojektet. 

Projektet avslutades i slutet av år 2018. Vissa kostnader har släpat efter och belastat förbundet 

år 2019 vilket innebär att ändamålsuppfyllelsen för året har understigit 75%.  

Resultat och ställning 

Förbundets intäktskällor är statligt organisationsstöd, medlemsavgifter, annonsintäkter, övriga 

bidrag samt gåvor. För 2019 fick Hjärnkraft 3 068 730 kronor i statligt organisationsstöd. 

Detta var en minskning med 14 174 jämfört med föregående år.  

Förändring i Eget kapital 

 

Ändamålsbestämda 

medel 

(Hjärnskadefonden) 

Balanserat 

kapital 

Eget kapital vid årets början 418 577 505 416 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 106 358  

Årets resultat  18 886 

Eget kapital vid årets slut 524 935 524 302 

 

Förbundet gör ett överskott med 125 244 kronor som belastar det egna kapitalet. Hjärnkraft 

har 90-konto, 90 05 07-5, för insamling till Hjärnskadefonden och står därmed under kontroll 

av Svensk Insamlingskontroll. Under året har nya gåvor på 106 358 kr tillkommit vilket 

innebär att Hjärnskadefondens kapital per 2019-12-31 totalt uppgår till 524 935 kr.  

Placeringspolicy 

Hjärnkraft har som policy att placera i finansiella placeringar med låg risk i räntebärande 

fonder. Inga medel finns placerade i aktier eller aktiefonder.  

Medlemmar 

Hjärnkraft har enbart enskilda personer som medlemmar. Hjärnkrafts medlemsantal ökade 

under året med 62 personer. Per den 31 december har Hjärnkraft 2 619 medlemmar. Av dessa 

har 1 034 egen funktionsnedsättning, 1 030 är närstående, 300 är stödjande och 255 

registrerade utan uppgift. Medlemsavgiften är 220 kronor för enskild medlem och 340 kronor 

för familj boende på samma adress. Hälften av medlemsavgiften betalas till den länsförening 

som medlemmen tillhör. I de län där det finns lokalföreningar fördelas medlemsavgiften med 

40 % till förbundet, 30 % till länsföreningen och 30 % till lokalföreningen. I de län där det 
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inte finns någon länsförening tillfaller hela medlemsavgiften förbundet. I medlemsavgiften 

ingår tidningen Hjärnkraft som utkommer fyra gånger per år, informationsmaterial, en 

kollektiv olycksfallsförsäkring via Unik försäkring, lokala aktiviteter, stöd, råd och 

vägledning.  

Föreningarnas arbete 

Inom Hjärnkraft finns 13 aktiva länsföreningar, Skåne, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Västra 

Götaland, Örebro, Sörmland, Värmland, Stockholm, Gävleborg, Jämtland, Västerbotten och 

Norrbotten. Det finns sju lokalföreningar; Skaraborg, FyrBoDal, Borås Sjuhärad, Göteborg, 

Karlstad, Skellefteå och Umeå. 

Nästan allt arbete i de 20 läns- och lokalföreningarna görs av ideellt arbetande personer. 

Anställda finns i fem länsföreningar, Stockholm, Västra Götaland, Kalmar, Skåne och Örebro. 

Föreningarna arrangerar medlemsaktiviteter och bevakar målgruppens intressen i kommuner 

och landsting/regioner. En svår konsekvens av hjärnskada är ensamhet. Hjärnkrafts lokala 

aktivitet har därför stor betydelse. Många föreningar arrangerar föreläsningar, utbildningar, 

informationsmöten och aktiviteter som minnesträning, Qi Gong eller app-kvällar. På många 

platser besöker man rehabiliteringsanläggningar för att möta personer som nyligen fått sin 

skada och informera om Hjärnkraft. Flera föreningar har egna medlemsblad och egna 

hemsidor.  

I tio föreningar finns kontaktpersoner för ”Hjärnet”, en verksamhet där personer med egen 

förvärvad skada, ibland med stöd, planerar och organiserar aktiviteter och mötestillfällen för 

andra skadade.  

Utbildning  

Hjärnkraft har under 2019 fortsatt sin satsning på utbildning för dem som i sitt arbete möter 

personer med förvärvad hjärnskada. De inslag i utbildningarna som rönt överlägset störst 

uppskattning är föreläsningar av personer med egen erfarenhet av att leva med förvärvad 

hjärnskada och/eller deras närstående. Utöver detta ingår i Hjärnkrafts utbildningar för det 

mesta ett avsnitt om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med fokus 

på personlig assistans och en medicinsk del som beskriver den komplexa hjärnan och 

konsekvenserna av en skada. Rehabiliteringen efter en förvärvad hjärnskada har vid flera av 

årets utbildningar fått en egen föreläsning.  

Hjärnkrafts utbildningsdagar genomfördes den 21 mars i Örebro med 88 deltagare, den 25 

september i Gävle med 90 deltagare, i Kalmar 16 oktober med 130 deltagare och slutligen i 

Göteborg 14–15 november med 130 deltagare. En stor del av åhörarna arbetar som personliga 

assistenter anställda hos privata assistanssamordnare eller i kommuner. Andra stora 

deltagargrupper är handläggare/personal i Daglig verksamhet och sjukvårds- eller 

skolpersonal. 
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Anställda 

Cecilia Boestad, förbundssekreterare 100 %. Förbundssekreteraren ansvarar för kansliets 

verksamhet och arbetar bland annat med personalfrågor, intressepolitiska frågor, ekonomi, 

organisationsfrågor, information, kurser och konferenser. 

Wellamo Ericson, administrativ assistent, arbetar på timtid, ca 20 %, med fakturering, 

minnesadresser, medlemsstöd och löpande administration på kansliet. Har huvudansvaret för 

telefonbevakningen på kansliet.   

Kerstin Orsén redaktör/informatör 60 % ansvarar för tidningen och förbundets hemsida, 

arbetar med framställning av informationsmaterial och övrig extern kommunikation.  

Per-Erik Nilsson, regional ombudsman 100 %, med säte i Kronoberg arbetar med utbildning, 

barnläger, förenings- och medlemsstöd. 

 

Hjärnkraft har kollektivavtal med Unionen. 

Externa tjänster 

Anette Wilhelm, 40 % ansvarar för ekonomihantering, löneadministration, redovisning samt 

medlemsregister. (Wilhelm & Partners AB)  

 

Förvaltning 

Styrelsen 

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Enligt stadgarna består styrelsen av sju ledamöter 

därutöver väljs ordförande och vice ordförande separat av förbundsstämman. Styrelsen ska 

enligt stadgarna ha minst fyra sammanträden per år. Under året har Sofia Björk, Östersund, 

avgått som ledamot i styrelsen och den platsen är vakant. Styrelseledamöterna är personer 

med egen skada, närstående till personer med egen hjärnskada och stödjande.  

 

Sammanträden 

Ledamot 

 

FS1  

(26–27 

januari) 

FS2 

(8 maj) 

FS3  

(18–19 

maj) 

FS4 

(7–8 sep) 

FS5 

(9–10 

nov) 

Maria Lundqvist-

Brömster, ordförande, 

Västerbotten 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Björn Boquist, vice ordf, 

Stockholm 

✓  ✓  - ✓  ✓  

Thomas Kollberg, 

Göteborg 

- ✓  - - - 

Rosalie Gnipe, 

Stockholm 

✓  ✓  per tfn ✓  - 

Jan-Olof Dahlin, Västra 

Götaland 

✓  - - ✓  ✓  

Leif Degler, Skåne ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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Susanne Lundström, 

Norrbotten 

✓  ✓  ✓  - - 

Ann Sjöborg, Stockholm - ✓  per tfn ✓  ✓  

 

Sekreterare i styrelsen var förbundssekreterare Cecilia Boestad. 

Arbetsutskott 

I Arbetsutskottet ingår Maria Lundqvist Brömster, Björn Boquist och Leif Degler samt 

Cecilia Boestad.   

Redaktionskommittén 

I redaktionskommittén ingår Maria Lundqvist-Brömster, ansvarig utgivare för tidningen 

Hjärnkraft, Pia Delin samt Kerstin Orsén, Marie-Jeanette Bergvall och Cecilia Boestad från 

kansliet.  

Hjärnskadefondens medicinska råd 

Hjärnskadefondens medicinska råd har fått nya stadgar under året samt upplösts. Ett nytt 

medicinskt råd har bildats inför utdelning av medel från Hjärnskadefonden under år 2020. Det 

nya rådet består av: 

•  Marie Matérne, Medicine doktor, Universitetssjukvårdens forskningscentrum samt  

verksamhetsutvecklare, Habilitering och hjälpmedel  

• Jörgen Borg, professor, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds 

sjukhus 

• Ingela Kristiansen, överläkare barnneurologi, Akademiska barnsjukhuset 

• Marie-Jeanette Bergvall, processledare Modellprojektet 

Revision 

Auktoriserad revision upphandlas och sköts av BDO Mälardalen AB. Kontorevisor är 

Margaretha Morén. Förtroendevald revisor är Gun-Britt Kristianson och Tommy von Hellens, 

Stockholm är revisorsersättare. 

Valberedningen 

I valberedning ingår Pia Delin, Örebro, sammankallande, Kerstin Söderberg, Västra Götaland, 

Mats Schalling, Stockholm, samt Birgitta Henriksson, Skåne. 

Stiftelsen 

Hjärnkraft förvaltar Hjärnkrafts stiftelse för informations- och utbildningsverksamhet som 
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under året varit vilande.   

Kansli  

Kansliets lokaler finns på Nybohovsgränd 12, 1 tr. Lokalerna hyrs av Bostadsrättsföreningen 

Nybohov 1 och delas med Hjärnkraft Stockholms län. Hyrestiden löper på tre år och går ut 30 

juni 2021.  

Intern kontroll 

Befogenheter som firmateckning, attesträtt, utanordningsrätt fastställs vid konstituerande 

möte. För utbetalning i ekonomisystemet krävs utanordning av två personer var för sig. 

Periodiska bokslut följs upp av förbundsstyrelsen och avvikelser mot budget analyseras 

systematiskt. Auktoriserad revisor reviderar årligen bokslut samt redovisningar av projekt till 

Allmänna Arvsfonden och övriga anslag som kräver auktoriserad revisor. Antal medlemmar 

och aktiva föreningar granskas varje år av förtroendevald revisor inför ansökan om statsbidrag 

och revisionsrapport skickas till Socialstyrelsen.  

Resultatdisposition 

Det totala överskottet uppgår till 125 244 kronor. Förbundet gör ett överskott på 18 886 

kronor som belastar Eget kapital. Hjärnskadefonden gör ett överskott på 106 358 kronor.    

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, 

med tilläggsinformation. 

 

RESULTATRÄKNING   2019-12-31 2018-12-31 

     

Verksamhetsintäkter     

Medlemsavgifter   203 524 249 948 

Gåvor  Not 2 151 123 44 013 

Bidrag  Not 2 3 767 798 6 810 577 

Nettoomsättning   589 040 714 925 

Summa verksamhetsintäkter   4 711 485 7 819 463 

     

Verksamhetskostnader  Not 3,4   

Ändamålskostnader   -3 435 037 -6 420 300 

Insamlingskostnader   -216 315 -216 135 

Administrationskostnader   -936 985 -1 317 810 

Summa verksamhetskostnader   -4 588 337 -7 954 245 

     

Verksamhetsresultat   123 148 -134 782 

     

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter   2 293 566 

Räntekostnader   -197 -512 

Summa resultat från finansiella 
poster   2 096 54 
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Resultat efter finansiella poster   125 244 -134 728 

     

ÅRETS RESULTAT   125 244 -134 728 

     

Förändring av ändamålsbestämda medel    

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  125 244 -134 728 

Varav utnyttjande av ändamålsbestämda medel  106 358 -47 787 

Förändring balanserat resultat   18 886 -86 941 

 
 
BALANSRÄKNING  

 

 

 

 

 

  2019-12-31 2018-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier  Not 5 36 137 23 287 

Summa anläggningstillgångar   36 137 23 287 

     

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar   177 247 108 250 

Övriga fordringar    11 432 11 700 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 136 445 403 818 

   325 124 523 768 

Kassa och bank     

Kassa och bank   1 798 820 1 592 931 

Summa kassa och bank   1 798 820 1 592 931 

     

Summa omsättningstillgångar   2 123 944 2 116 699 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   2 160 081 2 139 986 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Ändamålsbestämda medel    524 935 418 577 

Balanserat kapital   524 302 505 416 

Summa eget kapital   1 049 237 923 993 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   60 956 248 937 

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  Not 7 29 121 362 326 

Övriga kortfristiga skulder   267 785 331 594 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 8 752 982 273 136 

Summa kortfristiga skulder   1 110 844 1 215 993 
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 160 081 2 139 986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna upplysningar 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper  

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 

RESULTATRÄKNINGEN 

Verksamhetsintäkter 

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som förbundet 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 intäktsredovisning sker. 

 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalning för medlemskap i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 

Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen från medlemmen och intäktredovisas över den 

tidsperiod som avses. Den del av medlemsavgiften som betalas vidare till länsförening 

redovisas som en kortfristig skuld. 

 

Gåvor och bidrag 

En transaktion där Hjärnkraft tar emot en tillgång eller 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 Hjärnkraft uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 

Hjärnkraft har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoret inte uppfylls, är det ett 

erhållet bidrag. Är det inget 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 erhållits 

för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 

täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Hjärnkraft fått eller 

kommer att få. 

 

Nettoomsättning 
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Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer 

redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.  

 

Övriga intäkter 

Övriga intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. 

 

Verksamhetskostnader 

Verksamhetskostnaderna delas in i funktionerna ändamålskostnader, insamlingskostnader och 

administration. Samkostnader som är gemensamma för de olika funktionerna t.ex. 

lokalkostnader, IT-kostnader, leasingkostnader fördelas på respektive funktion. Då personal 

arbetar inom flera funktioner fördelas även personalkostnader. Fördelningsprinciperna 

utvärderas årligen och ändras vid behov. 

 

Ändamålskostnader 

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Hjärnkrafts uppdrag enligt 

stadgarna.  

 

Insamlingskostnader 

Insamlingskostnader avser de kostnader Hjärnkraft haft för att samla in medel. 

Insamlingskostnaderna kan således bestå av reklam, annonser och informationsmaterial.  

 

Administration 

Administrationskostnader avser de kostnader som behövs för att administrera och driva 

förbundet. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att säkerställa kvaliteten i 

Hjärnkrafts interna kontroll och rapportering.  

 

Leasing 

Hjärnkrafts leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt 

över leasingperioden. 

 

Ersättning till anställda 

Löpande ersättning i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att 

de anställda utför tjänster. Pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda och 

redovisas som en kostnad det år pensionen intjänas.  

 

BALANSRÄKNINGEN 

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärdet om inte annat anges. 

 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier   5 år 

 

Kundfordringar 

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

 

Ändamålsbestämda medel 

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor. 

 

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag 
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I de fall Hjärnkraft erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 2 Insamlade medel      

      2019 2018 

Gåvor från enskilda som redovisats i resultaträkningen   

Gåvor till Hjärnskadefonden    106 358 42 213 

Övriga gåvor      44 765 1 800 

Summa gåvor     151 123 44 013 

        

Bidrag från externa fonder och stiftelser som redovisats i resultaträkningen 

Medel från Arvsfonden till Modellprojektet  0 2 976 399 

Externa stiftelser och fonder    151 000 121 000 

Summa bidrag från externa fonder och stiftelser  151 000 3 097 399 

        

Offentliga bidrag som redovisats i resultaträkningen    

Statligt organisationsstöd    3 068 730 3 082 904 

Statsbidrag anhörigverksamhet    344 824 399 330 

Arbetsförmedlingen     203 244 230 944 

Summa offentliga bidrag    3 616 798 3 713 178 

        

Totala insamlade medel består av följande  2019 2018 

Gåvor      151 123 44 013 

Bidrag      3 767 798 6 810 577 

Summa insamlade medel    3 918 921 6 854 590 

        

        
Not 3 Medeltalet anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 

        
Medeltalet anställda     2019 2018 

Anställda omräknat i heltidstjänster   2,7 2,7 

  varav män   1 1 

        
Könsfördelning bland styrelseledamöter   2019 2018 

och ledande befattning      
Styrelseledamöter     8 8 

 varav män    4 4 

Förbundssekreterare/kanslichef    1 1 

 varav män    0 0 

        
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  2019 2018 

Förbundssekreterare/kanslichef    559 080 538 838 
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Övriga anställda     616 812 618 074 

Arvoden      134 932 121 997 

Totala löner och ersättningar    1 310 824 1 278 909 

        
Sociala kostnader     331 523 379 995 

Pensionskostnader     112 103 131 648 

Totalt sociala kostnader    443 626 511 643 

        
Summa      1 754 450 1 790 552 

        

        
Not 4 Leasing       

        
Hjärnkraft leasar kopiator, växel och portomaskin.   2019 2018 

Kostnadsförda leasingavgifter    133 860 136 434 

        
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:    
Inom 1 - 5 år     423 900 866 160 

        
Kontorslokaler hyrs för tre år i taget med automatisk  241 219 210 512 

förlängning. Nuvarande avtal löper till juli 2021.    

        
Not 5 Inventarier      

      2019 2018 

Ingående anskaffningsvärde    117 856 117 856 

Årets inköp     30 618 - 

Utrangering         

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  148 474 117 856 

        

Ingående avskrivningar    94 569 82 925 

Årets avskrivningar     17 768 11 644 

Utrangering         

Utgående ackumulerade avskrivningar   112 337 94 569 

Utgående redovisat värde    36 137 23 287 

        

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

      2019 2018 

Förutbetalda hyror     29 134 36 239 

Förutbetalda leasingavgifter    46 956 46 703 

Förutbetald försäkring    0 28 157 

Övriga poster     60 355 292 719 

      136 445 403 818 

        

Not 7  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag    

      2019 2018 

Arvsfonden avseende Modellprojektet   0 361 656 

Stiftelsen Akta Huvudet    28 945 - 

Socialstyrelsen avseende Anhörigverksamhet  176 670 

      29 121 362 326 
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Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

      2019 2018 

Upplupna kostn/förutbet intäkter Modellprojektet  0 -80 616 

Upplupna semesterlöner    285 837 212 011 

Upplupna kompsaldon    25 701 21 628 

Upplupna sociala avgifter    87 269 67 939 

Övriga poster     354 175 52 174 

      752 982 273 136 
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