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”
Ett liv som 
räddas ska 
också levas!”



 
Styrelsen för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. 

 
Förvaltningsberättelse 

Ordföranden har ordet   
Verksamhetsåret 2021 präglades av pandemin, precis som föregående år. 
Skillnaden för oss nu var att vi var tvingade att lära oss att hantera både den och vår 
verksamhet helt annorlunda. På gott och ont blev vi tvingade att lära nytt och lära 
om. Den digitala kompetensen har ökat rejält både hos förbundet och 
medlemmarna. Ofta fick vi ställa oss frågan vad vi kan göra istället.   
Vi kunde inte genomföra alla idéer vi hade, någon fick ligga till sig en del andra 
lades på vänt. Men ganska tidigt blev det självklart att satsa på en plattform för 
digital utbildning. Vi visste att både behovet och efterfrågan fanns.   
Utbildningarna hanteras idag digitalt med anmälningsformulär och vi har under 
året börjat moderera utbildningar själva. Vi fick fler deltagare och mycket lättare att 
ordna föreläsare. Helt plötsligt blev allt möjligt för de flesta.  
I förlängningen har nya idéer fötts av framgången där vi nu funderar på hur vi ska 
kunna lägga upp ett modulsystem för olika former av utbildningar gentemot olika 
yrkeskategorier.  
En ny föreningsutvecklare har anställts för att få i gång medlemsrekryteringen, 
hjälpa föreningarna med deras arbete, göra styrelsearbetet mer attraktivt samt 
initiera nya föreningar.   
Ett annat mycket lovvärt initiativ var att engagera studenter (blivande jurister, läkare 
och fysioterapeuter) på universitetet till att skapa Hjärnskakningsguiden. Ett arbete 
som skedde helt ideellt och har resulterat i en webbplats där evidensbaserad 
information om hjärnskakning finns.   
Jag har personligen delat ut information på primärvårdscentraler och där fått mig 
till livs “den här är ju bra”! Tack!  
Ytterligare exempel är TBE-häftet som hittills fått väldigt god respons.  
Förbundet har också dragit i gång ett arbete om stress och utmattning tillsammans 
med landets främsta auktoritet, Marie Åsberg.   
  

I slutet av året kom beskedet från Allmänna Arvsfonden om att vi fått drygt 8,7 
miljoner för att under tre år skapa förutsättningar för att bygga upp ett Nationellt 
Kompetenscenter, NKC, för förvärvade hjärnskador.  
En projektledare har anställts och även arbetet med att utse olika arbetsgrupper, 
styrgrupper har inletts. Mycket “bollas” fram och tillbaka och det råder ett väldigt 
bra arbetsklimat.  
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack för det förtroende som finns och gives oss i 
styrelsen och anställda.  
 

“Ett liv som räddas ska också levas!”  

 
Malmö mars 2022 
Leif Degler, Förbundsordförande  
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Allmänt om verksamheten 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell, riksomfattande och partipolitiskt och 
religiöst obunden organisation som arbetar för full delaktighet, jämlikhet och 
rättigheter i samhället för personer med förvärvade hjärnskador och deras 
närstående. Förbundet bildades 1988.  

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att förbättra villkoren för personer med 

förvärvade hjärnskador. 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.
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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 samarbete med företag, med externa 

organisationer, med assistansbolag och följer Läkemedelsbranschens etiska 

regelverk.  

Representation 
Hjärnkraft är representerat inom följande myndigheter, organisationer och nätverk: 
Försäkringskassans Funktionshindersråd- Marie-Jeanette Bergvall utsedd av 
Funktionsrätt Sverige.
Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshinderfrågor- Marie-Jeanette 
Bergvall, ordinarie ledamot, utsedd av Funktionsrätt Sverige. 
Trafikverkets tillgänglighetsråd, RTAF- Leif Degler, ordinarie ledamot, utsedd av 
Funktionsrätt Sverige. 
Skolverkets samrådsgrupp – Ann Sjöborg, ordinarie ledamot utsedd av Funktionsrätt 
Sverige. 
Regeringskansliets referensgrupp, barn och unga- Ann Sjöborg 
E-hälsomyndighetens referensgrupp för patient- Leif Degler, ordinarie ledamot, 
utsedd av Funktionsrätt Sverige.
Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan – Ann Sjöborg, ordinarie 
ledamot utsedd av Funktionsrätt Sverige.
Nationell expertgrupp för horisontell prioritering-Ingela Ljunggren-Törnblad 
Regeringens Funktionshinderdelegation, Socialdepartementet – Leif Degler, 
ordinarie ledamot, utsedd av Funktionsrätt Sverige.
RAR, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering – Björn Boquist, ersättare utsedd av 
Funktionsrätt Sverige.
Unik försäkring – Björn Boquist ledamot i styrelsen.
SVERE Nätverket för regionala rehabiliteringsteam – Cecilia Boestad.
Funktionsrätt Sverige – Leif Degler. Ersättare har varit Björn Boquist.
Funktionsrätts Sveriges nätverk för jämlik hälsa – Cecilia Boestad.
Funktionsrätts Sveriges nätverk för barn, familj och fungerande utbildning
– Cecilia Boestad.
Funktionsrätts Sveriges arbetsgrupp för LSS - Christina Amundberg.
Funktionsrätts Sveriges nätverk för Arbete och försörjning – Cecilia Boestad. 
Funktionsrätts Sveriges nätverk för social- och arbetsmarknadsfrågor – Björn Boquist. 
Funktionsrätt Sveriges nätverk för barn och familjefrågor – Cecilia Boestad. 
Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) – Helene Lidström

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.  
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Medlemskap 

• Hjärnkraft är en av 49 medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige.
• Hjärnkraft är anslutet till UNIK försäkring, som erbjuder förmånliga

försäkringar till medlemmar i de anslutna organisationerna.

• Folkspel, ideellt lotteribolag.

• NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande

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

föreningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Även detta år har präglats av Corona-pandemin, med lättnader i restriktionerna 
periodvis och sedan återgång till hårdare restriktioner igen.  Efter beslut på 
förbundsstämman 2020 har vi startat upp flera sektioner: Hjärnskakningssektionen, 
sektionen för unga vuxna samt TBE sektionen. Hjärnskakningssektionen har startat 
upp en hemsida www.hjärnskakningsguiden.se. Vi kunde genomföra vårt 
familj/sommarläger på Valjeviken som planerat vilket var mycket uppskattat. Vi har 
genomfört tre digitala utbildningstillfällen samt påbörjat arbetet med att kunna 
erbjuda digitala kurser på en lärplattform. I år höll vi en fysisk ordförandekonferens i 
Stockholm innan Corona pandemin åter tog fart och restriktionerna omöjliggjorde 
fysiska möten under en period igen. Flera av våra läns- och lokalföreningar har 
genomfört sina årsmöten digitalt i stället för i fysisk form. Många aktiviteter har fått 
ställas in, eller ställas om till att genomföras digitalt.  

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.   

Ändamål - ”Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras 

anhöriga” 

Strategisk inriktning: 

▪ Hjärnkraft ska bli synligare i samhället.

▪ Hjärnkraft ska utveckla nya, effektiva och stimulerande kommunikations- och
arbetsformer som ökar delaktighet och medlemsnytta.

▪ Hjärnkraft ska arbeta för att tillskapa nya läns- och lokalföreningar.
▪ Hjärnkraft ska bli starkare i det intressepolitiska påverkansarbetet genom att

tillvarata den samlade kunskapen och erfarenheterna hos människor med
förvärvad hjärnskada och deras närstående.
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▪ Hjärnkraft ska arbeta för att stärka och utveckla samarbetet med 
näraliggande organisationer och stärka de intressepolitiska nätverken.  

▪ Hjärnkraft ska verka för att i alla frågor om tillgänglighet utgå från 
möjligheten till delaktighet.  

 

Insatser under året  
 
Barn och familjeläger 
24 personer, sammanlagt fem familjer med 12 barn, deltog på årets läger som 
ägde rum på Valjevikens folkhögskola som har ett mycket brett aktivitetsutbud där 
barnen haft möjlighet att prova på många olika fritidsaktiviteter. Samtalsgruppen 
träffades där tillfälle gavs för föräldrar/vårdnadstagare att utbyta erfarenheter. 
 
Anhörigverksamheten 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har för år 2021 erhållit statsbidrag ”Till 
organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående”. I 
ansökan finns verksamhetsmål som ska genomföras och redovisas.  
 

Anhöriggrupp, utmattningssyndrom 
I Hjärnkrafts regi har anordnats en stödgrupp för anhöriga till en person med 
utmattningssyndrom eller personer som själva drabbats av utmattning som anhörig 
till en person med förvärvad hjärnskada. 
I stödgruppen har föreläsningar, reflekterande lärande, diskussioner, tips och råd 
varvats.  Gruppsammankomsterna har också inneburit möjlighet till emotionell 
avlastning och stöd av medmänniskor med liknande erfarenheter. 
 
Föreningsutveckling 
Under året anställdes Lotta Näslund som föreningsutvecklare, i enlighet med 
verksamhetsplanens strategi och mål för året. I och med anställningen av Lotta 
Näslund sattes ett fokus på arbetet med att stödja och utveckla Hjärnkrafts alla 
föreningar. Arbetet innebär i stora drag att få antalet föreningar och medlemmar att 
växa. Detta görs bland annat genom att utbilda föreningarna i att effektivisera 
styrelsearbetet och sätta mål för medlemsutvecklingen. Vidare är skapandet av 
sektioner och att starta- eller väcka liv i sovande föreningar en del av arbetet.  
 
Sektion Hjärnskakning 
Arbetet med Hjärnskakningsguiden startade upp i februari på initiativ av Daniel 
Amir som fungerat som projektledare för Hjärnskakningsguiden samt som 
ordförande i styrgruppen för sektionen. Sektionens arbete har under året inneburit 
arbete med att lansera websidan hjärnskakningsguiden samt att driva en 
hjärnskakningsgrupp på Facebook.  
 
Sektion TBE 
Under året startade Hjärnkrafts TBE sektion på initiativ av Hjärnkrafts medlem 
Suzanna Sandberg som själv drabbades av TBE år 2017. 
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Under året har sektionen tagit fram en skrift, ”Berättelser och fakta om TBE” som 
säljs via Hjärnkrafts hemsida. Sektionen har under året anordnat ett antal digitala 
möten med olika innehåll. Dessa möten är kostnadsfria och vänder sig dem som är 
TBE-drabbade och önskar diskutera med andra i liknande situation. 
 
Sektion Unga Vuxna 
Sektionen Unga Vuxna bildades i juni, efter att en enkät skickats ut till alla 
medlemmar mellan 18 och trettio år. Syftet med att bilda en ungdomssektion var att 
ge unga personer med förvärvad hjärnskada och unga närstående, möjlighet att 
komma i kontakt med andra i samma åldersgrupp. Vidare är syftet att skapa 
aktiviteter och lyfta frågor som intresserar just den målgruppen, minska 
medelåldern i föreningarna, samt locka unga medlemmar till styrelseuppdrag och 
därmed säkra föreningarnas överlevnad på sikt. 
Under året har ett arbetsteam skapats, som har haft möten två gånger i månaden. 
 

Facebook forum 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har en Facebook-sida, som bland annat används 

för information om förbundets aktiviteter samt vårt arbete. Hjärnskadeförbundet 

Hjärnkrafts förbundssekreterare administrerar också en Facebook sida tillsammans 

med en medlem med förvärvad hjärnskada. Denna sida heter Förvärvad hjärnskada 

- hjärnskador: stroke, TBE, hjärntumör, hjärnblödning. 

 

Att synas mer i samhället 

Hjärnkraft har under året verkat för att bli mer synliga i samhället på olika nivåer, på 

grund av den rådande situationen med pandemin har detta skett mestadels genom 

digitala kanaler.    

Uppnådda effekter  
Intresset för våra nystartade sektioner har varit stort. Utvecklandet av kurser på en 
lärplattform kommer att ge oss möjlighet att sprida kunskaper om hjärnskador och 
dess konsekvenser. Den digitala anhöriggruppen har nu hållits för andra gången 
och materialet som använts är evidensbaserat och utvärderingarna mycket goda. 
Websidan www.hjärnskakningsguiden.se har fyllt funktionen av ett 
kompetenscenter för hjärnskakning både vad gäller information samt hjälp att hitta 
vårdgivare. Flödet på Facebook-grupperna som Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
administrerar har ökat under året. Arbetet med föreningsutvecklingen innebär i 
stora drag att få antalet föreningar och medlemmar att växa. Skapandet av sektioner 
och att starta- eller väcka liv i sovande föreningar en del av arbetet att öka antalet 
medlemmar.  
 

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. Uppstarten av flera 
sektioner är ett sätt att attrahera nya medlemmar samt aktivera befintliga 
medlemmar genom möjligheten att kunna engagera sig i ett specifikt område 
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tillsammans med andra personer med samma intresse och behov. 
Hjärnskakningsguiden.se fyller en viktig funktion genom sitt innehåll. Corona-
pandemin har inneburit svårigheter för Hjärnkraft att genomföra aktiviteter för 
medlemmarna. Arbetet med att bilda nya föreningar har prioriterats genom 
rekryteringen av en föreningsutvecklare.  

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 år 2020 fastställdes att Hjärnkraft under verksamhetsperioden 

2021 – 2022 ska: 

Hjärnkraft ska fortsätta att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras 
anhöriga 

▪ Framtagandet av en minneskurs med social inriktning ska fortsätta och 
förhoppningsvis kunna spridas över landet.  

▪ Marknadsföra och implementera resultaten från Modellprojektet. 
▪ Arbeta för framtagandet av nationella riktlinjer, för vård- och 

rehabiliteringsinsatser, gällande personer med förvärvad hjärnskada. 
▪ Arbeta för bildandet av ett nationellt kompetenscenter gällande 

personer med förvärvad hjärnskada.  
▪ Arbeta för att personer med förvärvad hjärnskada får tillgång till 

individanpassade rehabiliteringsinsatser.   

Insatser under året  
▪ Hjärnkraft har under året arbetat med en Arvsfondsansökan 

gällande framtagandet av en minneskurs för unga vuxna.    
▪ Är representerade med två personer från Hjärnkraft i den Nationella 

Programområdesgrupp (Rehabilitering, Habilitering och 
Försäkringsmedicin) som arbetar med framtagandet av nationella 
riktlinjer, för vård- och rehabiliteringsinsatser, gällande personer 
med förvärvad hjärnskada. 

▪ Hjärnkraft har under året fått 8,7 miljoner kronor från Arvsfonden för 
att under tre år kunna driva projektet Nationellt kompetenscenter 
gällande personer med förvärvad hjärnskada.  

▪ Vanligtvis brukar Hjärnkraft initiera och genomföra dialogmöten med 
politiker, profession samt personer med egen skada. Corona-pandemin 
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har inneburit att denna typ av aktiviteter ej kunnat genomföras i någon 
större utsträckning.  

▪ Dialogmöte Region Skåne. Vi genomförde ett ”Coronasäkert” dialogmöte 

i region Skåne under året med inbjudna företrädare för verksamheten 

Högspecialiserad Hjärnskaderehabilitering inom Området 

Rehabiliteringsmedicin i Region Skåne samt politiska företrädare för 

Region Skåne.  

▪ Hjärnskadekoordinator. Hjärnkraft driver frågan om krav på 

hjärnskadekoordinator i alla regioner. I nuläget finns funktionen i sex av 

landets regioner.  

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. Funktionsrätt har en samverkansgrupp med deltagare från förbund och andra 

brukarorganisationer. Särskilt fokus har varit på insatsen personlig assistans och 

remissvar till regeringen på hur konventionen om hur rätten för personer med olika 

funktionsnedsättningar har utvecklats i lagstiftningen och i samhället. 

Påverkansarbetet har skett med artiklar och remissvar på olika utredningar och 

lagstiftningsförslag. 

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 vanligen två gånger per år. På agendan står nationella frågor vad 
gäller vård, behandling och rehabilitering för gruppen barn med förvärvad 
hjärnskada. Under året har inga träffar genomförts med anledning av Corona-
pandemin.   
 
Minneskurs unga vuxna. Hjärnkrafts har under året drivit en minneskurs med tio 
unga vuxna med förvärvade hjärnskador. Syftet med minnes och 
koncentrationsträning är att förbättra förmågan vilket kan ge dessa ungdomar 
möjlighet till ökad livskvalitet och större chans till arbete, praktik, andra studier samt 
delaktighet i samhället vilket i sin tur är en samhällsekonomisk vinst. Den sociala 
samvaron med personer i liknande situation är också mycket betydelsefull. Kursen 
startade hösten 2020 med såväl digitala som fysiska träffar.  

Uppnådda effekter  
Arvsfonden har tilldelat Hjärnkraft 8,7 miljoner koronor för att under ett 3-årigt 
projekt tillskapa ett Nationellt kompetenscenter förvärvad Hjärnskada. Arbetet med 
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personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för traumatisk hjärnskada (TBI) 
pågår i en nationell arbetsgrupp där Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft deltar med två 
representanter.  
Hjärnkraft deltar aktivt i debatten kring LSS samt har en representant med i 
Funktionsrätt Sveriges grupp för LSS frågor. Hjärnkraft driver frågan om krav på 
hjärnskadekoordinator i alla regioner. Projektet minneskurs för unga vuxna är 
framgångsrikt och ansökan är inskickad till Arvsfonden för utveckling och 
permanentande av projektet.   
 

Analys 
Arvsfondens beviljande av ett 3-årigt projekt för ett Nationellt kompetenscenter är 

en stor framgång för oss i arbetet med att förbättra vård-, stöd- och rehabilitering 

för personer med förvärvad hjärnskada samt stöd- och hjälp till närstående och 

anhöriga.  

 att hitta finansiärer för en permanent verksamhet. Det arbete som bedrivs i NPO 

(Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin) vad gäller patientcentrerat 

sammanhållet vårdförlopp förvärvad hjärnskada, ser vi kommer att ersätta nationella 

riktlinjer, som föreslogs inom Modellprojektet.  

Arbetet med att få tillstånd Hjärnskadekoordinatorer i hela landet fortsätter.  

Hjärnkraft fortsätter att bevaka vad som händer med LSS och arbeta för att 

intentionen med lagen återställs. Samarbete i olika samråd med bland annat 

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

skolfrågorna. Minneskursen för unga vuxna fortsätter med fondmedel och 

förhoppningsvis kan den permanentas genom den ansökan till Arvsfonden som vi 

arbetar på tillsammans med samarbetspartners.  

med innehåll som varit mycket framgångsrikt och som kommer kunna spridas till 

andra delar av landet.   

Ändamål - ”Öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess 

konsekvenser” 
 

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

omvärldsbevakningen. 

Insatser under året  
Opinionsbildande artiklar: 

• Plus och minus i förslag till ny socialtjänstlag, Hjärnkraft 1–21 
• Jasmines situation inte unik, Hjärnkraft nr 2–21 

• Välfärdssverige kan bättre, Hjärnkraft vill se en bättre sjukförsäkring, 
Hjärnkraft nr 2–21 

• Bristande stöd till anhöriga får stora konsekvenser, Hjärnkraft 3–21. 
• Många lever med sviter efter hjärnskakning i onödan, Hjärnkraft nr 4–21. 



 

Årsredovisning 2021 - Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - 802013-5227 

 

10 

 
Under 2021 har pandemin lett till färre referat om lokala fysiska evenemang 
däremot har fler digitala möten beskrivits. 
 

Pressmeddelanden 
Under 2021 gjordes ett nytt pressrum där alla pressmeddelanden samlas. Hjärnkraft 

har skickat ut följande pressmeddelanden:  

• Pressmeddelande 2021-04-16 Jasmines situation inte unik.  

• Pressmeddelande 2021-06-17 57 TBE-drabbade och anhöriga berättar i ny 

skrift. 

• Pressmeddelande 2021-10-25 Många lever med sviter efter hjärnskakning i 

onödan. 

• Pressmeddelande 2021-10-28 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft får stöd med 

8,7 miljoner för NKC. 

 

Webbplatsen 
Webbplatsen www.hjarnkraft.se har under 2021 fått allt fler besökare. Totalt är det 

28 301 unika besök på webbplatsen under 2021 (jämfört med 17 524 under 2020). 

 

TBE-broschyren 
Ett stort arbete gjordes av TBE-sektionen med att samla 57 berättelser från TBE-
drabbade och deras anhöriga samt korta fakta från forskare och experter. Arbetet 
mynnade ut i en skrift där korta citat presenterar alla medverkande och QR-kod 
leder till de fullständiga berättelserna på webbplatsen.  
 

Nyhetsbrev 
Ett digitalt nyhetsbrev, om förbundets arbete till läns- och lokalföreningarna, utkom 
under året. Separata nyhetsbrev skickades ut av såväl förbundssekreterare Cecilia 
Boestad som av föreningsutvecklare Lotta Näslund 
 
Ambassadörsskap 
Jessica Falk är Hjärnkrafts ambassadör. Som ambassadör sprider hon kunskap och 
förståelse för konsekvenserna av förvärvade hjärnskador och marknadsför 
Hjärnkraft.  
 

Hjärnskadedagen  

I Sverige har vi inom Hjärnkraft på olika sätt uppmärksammat Hjärnskadedagen den 
26 oktober då vi vill uppmärksamma alla i samhället på hur situationen är för 
personer med förvärvad hjärnskada. På Hjärnskadedagen den 26 oktober 2021 
anordnades utbildningen - Om barn och unga med hjärnskakning.  
Arrangörer var Hjärnkraft Västerbotten, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och ABF 
Västerbotten tillsammans.  
 
Hjärntrampet 
Den 26:e oktober är det Hjärnskadedagen och då genomfördes Hjärntrampet - ett 
cykelevent till förmån för Hjärnskadefonden. 
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Utbildning 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts utbildningsverksamhet under året har präglats av 

pandemin. Samtliga utbildningstillfällen har genomförts digitalt. Under året har 

förbundet genomfört tre digitala utbildningar. Vi har även arbetat med att ta fram 

en lärplattform där digitala utbildningar löpande ska läggas upp. 

Uppnådda effekter  
Vid utbildningsdagarna har 419 personer fått ökad kunskap om förvärvad 

hjärnskada oss dess effekter vilket är en ökning från föregående år med 200 

personer. Övergången från fysiska utbildningsdagar till digitala, med anledning av 

Corona-pandemin, har varit framgångsrik och lett till att fler personer kunnat delta 

på utbildningarna oberoende var deltagarna befunnit sig geografiskt. 

Utvärderingarna har övervägande varit mycket positiva. Vi har publicerat 5 

opinionsbildande artiklar samt skickat ut 4 pressmeddelanden och skapat ett 

pressrum på vår websida. Webbplatsen www.hjarnkraft.se har under 2021 fått allt 

fler besökare. 

Analys 
Hjärnkraft kan konstatera att vi under året nått ut till ett stort antal personer. Vårt 
informationsmaterial trycks upp i begränsad omfattning. Mycket av materialet finns 
också att ladda ner från vår hemsida, eller går att läsa direkt från vår hemsida. Vår 
nya och moderniserade hemsida ger förutsättningar för bättre och enklare 
kommunikation med våra medlemmar och andra intressenter. De digitala 
utbildningsdagarna har inneburit att vi nått fler deltagare över hela landet. 
Hjärnkraft har under året arbetat med introducerandet av en lärplattform som 
ytterligare kommer förbättra möjligheten att nå ut med information och stöd.  

Ändamål - ”Arbeta förebyggande”  
 
Genom sitt medlemskap i NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande) deltar Hjärnkraft också i det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. NTF 
har erhållit medel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt om elrullstolar. Syftet 
med projektet är att bidra till att antalet skadade och omkomna i 
elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar och elscootrar i 
trafiken ökar. 
 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är samarbetspartner till NTF i projekt för att öka 
cykelhjälmsanvändning. Projektet syftar till att fler ska skydda sina tankar, känslor 
och minnen med cykelhjälm. Hjärnkraft deltar i Flexberts trafiksäkerhetskampanj 
vilket innebär att barn i åldern 2–12 år får blandade trafiksäkerhetsprodukter med 
figuren Flexbert på. Kampanjen pågår över hela Sverige men genomförs lokalt i 
respektive kommun. 
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Uppnådda effekter  
Medlemskapet i NTF har gett resultat genom att vi numera fortlöpande och tidigt 

får information och kan delta i aktiviteter kring trafiksäkerhet. 

 

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, framför allt 

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. Ansökningar rörande 
forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering granskas av 
Hjärnskadefondens medicinska råd före beslut i förbundsstyrelsen. Hjärnkrafts 
styrelse har under året beslutat dela ut medel till: 
 

o Pernilla Vidinghoff Alling – bokprojekt 
o Cristina Eklund och Petra Boström – ”Metodhandbok om Epilepsi” 
o Cristina Eklund – kompletterande material till tidigare bokprojekt 
o SVERE – medel till konferens ”Hjärna veta mer” 

Uppnådda effekter 
Insamlade medel till Hjärnskadefonden var under året 167 476 kr. Utdelade medel 

ur Hjärnskadefonden uppgick till totalt 67 500 kr.  

 

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 
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hjärnskakning hos barn och ungdomar. Vid vår involvering i olika typer av 

forsknings- och utvecklingsprojekt kan vi förbättra rehabiliterings- och vårdinsatser 

för såväl personer med egen hjärnskada samt deras anhöriga. 

Nyckeltal 

Flerårsöversikt 
 
 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal projekt 0 0 0 1 1 
Projektkostnader 0 0 0 2 976 399 3 416 460 
Medlemsantal 2 441 2 470 2 619 2 557 2 845 
Insamlade medel 186 585 85 014 151 123 44 012 58 580 
Adm./insamling % 17 19 24 20 16 
Ändamålsuppfyllelse % 75 73 73 82 83 
Eget kapital 1 782 729 1 409 287 1 049 237 923 992 1 058 721 
Resultat 373 442 360 050 125 244 -134 728 30 957 

 

Resultat och ställning 
Förbundets intäktskällor är statligt organisationsstöd, medlemsavgifter, 

annonsintäkter, övriga bidrag samt gåvor. År 2021 fick Hjärnkraft 3 076 190 kr i 

statligt organisationsstöd. Detta var en minskning med 44 558 kr jämfört med 

föregående år.  

Förändring i Eget kapital 

 

Ändamålsbestämda 
medel 

(Hjärnskadefonden) 
Balanserat 

kapital 
Eget kapital vid årets början 313 744 1 095 543 
Förändring av ändamålsbestämda medel              99 976  
Årets resultat  373 442 
Eget kapital vid årets slut 413 720 1 369 009 

 
 
Förbundet gör ett överskott med 373 442 kronor som tillförs 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 67 500 kr 
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utdelats från Hjärnskadefonden samtidigt som nya gåvor på 167 476 kr har 

tillkommit vilket innebär att Hjärnskadefonden har fått ett tillskott på 99 976 kr som 

tillförs fondens kapital. Hjärnskadefondens kapital per 2021-12-31 uppgår totalt till 

413 720 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 

minskade under året med 29 personer. Per den 31 december har Hjärnkraft 2 441 

medlemmar. Av dessa har 987 egen funktionsnedsättning, 965 är närstående, 286 

är stödjande och 203 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 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. 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.  
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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 15 %, 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. Per-Erik gick i pension vid 

halvårsskiftet. 

Lotta Näslund, anställdes i början av året, arbetar 50% med förenings – och 

medlemsutvecklingsfrågor.  

 

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 sju ordinarie ledamöter. Enligt stadgarna består styrelsen av fem 

eller sju ledamöter därutöver väljs ordförande och vice ordförande separat av 

förbundsstämman. Styrelsen ska enligt stadgarna ha minst fyra sammanträden per 

år. Styrelseledamöterna är personer med egen skada, närstående till personer med 

egen hjärnskada och stödjande. 

 

Sammanträden 

 

Ledamot 

 

FS1  

17 jan 

FS2  

20 feb 

FS3 

8 maj 

FS4 

4 sep 

FS5 

11 dec 

Leif Degler, Skåne, ordf  X X X X X 

Björn Boquist, vice ordf, 
Stockholm 

X X X - X 

Ann Sjöborg, Stockholm X X X X X 
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Marie-Jeanette Bergvall, 
Stockholm 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ingela Ljunggren Törnblad, 
Skåne 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
- 

Kerstin Söderberg, Göteborg X X X X X 

Pia Delin, Örebro X - X X X 
X = närvarade 

Sekreterare i styrelsen var förbundssekreterare Cecilia Boestad. 

Arbetsutskott 
I Arbetsutskottet ingår Leif Degler, Björn Boquist och Ann Sjöborg, Ingela 

Ljunggren Törnblad samt Cecilia Boestad.  

Redaktionskommittén 
I redaktionskommittén ingår Leif Degler, ansvarig utgivare för tidningen Hjärnkraft, 

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

kansliet.  

Hjärnskadefondens medicinska råd 
Hjärnskadefondens medicinska råd granskar inkomna ansökningar som avser 
forskning och utveckling och lämnar rekommendationer till förbundsstyrelsen före 
beslut om utdelning. Det medicinska 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, ledamot i förbundsstyrelsen 

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

Margaretha Morén. Förtroendevald revisor är Anita Hellqvist, Västerbotten, och 

Christer Björkman, Kalmar är revisorsersättare.  

Valberedningen 
I valberedning ingår Per-Erik Nilsson, Kronoberg, sammankallande, Maria Lundqvist 

Brömster, Västerbotten, Mats Schalling, Stockholm, Gun Ingvarsson, Västerbotten 

samt Meta Wiborgh, Norrbotten. 
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Stiftelsen 
Hjärnkraft förvaltar Hjärnkrafts stiftelse för informations- och utbildningsverksamhet 

som under året varit vilande.   

Kansli  
Kansliets lokaler finns på Nybohovsgränd 12, 1 tr. Lokalerna hyrs av Bostadsrätts-

föreningen Nybohov 1 och delas med Hjärnkraft Stockholms län. Hyrestiden löper 

på tre år och går ut 31 juli 2024.  

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 373 442 kronor. Förbundet gör ett överskott på 

273 466 kronor som tillförs Eget kapital. Hjärnskadefonden gör ett överskott på 99 

976 kronor.    

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

balansräkning, med tilläggsinformation. 

 
 
 
 
RESULTATRÄKNING   2021-12-31 2020-12-31 

     
Verksamhetsintäkter     
Medlemsavgifter   192 982 201 863 

Gåvor  Not 2 186 585 85 014 

Bidrag  Not 2 3 912 575 3 876 850 

Nettoomsättning   653 201 456 910 

Summa verksamhetsintäkter   4 945 343 4 620 637 

     
Verksamhetskostnader  Not 3,4   
Ändamålskostnader   -3 716 415 -3 387 227 

Insamlingskostnader   -177 533 -180 457 
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Administrationskostnader   -666 763 -701 567 

Summa verksamhetskostnader   -4 560 711 -4 269 251 

     
Verksamhetsresultat   384 632 351 386 

     
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter    8 887 

Räntekostnader   -11 190 -223 

Summa resultat från finansiella 
poster   -11 190 8 664 

     
Resultat efter finansiella poster   373 442 360 050 

     
ÅRETS RESULTAT   373 442 360 050 

     
Förändring av ändamålsbestämda medel    
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  373 442 360 050 

Varav förändring ändamålsbestämda medel   99 976 -211 190 

Förändring balanserat resultat   273 466 571 240 

     
BALANSRÄKNING   2021-12-31 2020-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och inventarier  Not 5 12 247 18 370 

Summa anläggningstillgångar   12 247 18 370 

     
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar   89 708 29 808 

Övriga fordringar    11 246 11 209 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 146 838 163 668 

   247 792 204 685 

Kassa och bank     
Kassa och bank   2 872 602 2 523 960 

Summa kassa och bank   2 872 602 2 523 960 

     
Summa omsättningstillgångar   3 120 394 2 728 645 

     
SUMMA TILLGÅNGAR   3 132 641 2 747 015 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Ändamålsbestämda medel    413 720 313 744 

Balanserat kapital   1 369 009 1 095 543 

Summa eget kapital   1 782 729 1 409 287 
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Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   181 565 225 252 

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  Not 7 273 835 231 787 

Övriga kortfristiga skulder   331 881 290 837 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 8 562 631 589 852 

Summa kortfristiga skulder   1 349 912 1 337 728 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 132 641 2 747 015 

 
 
 
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. 
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Nettoomsättning 

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer 
redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.  
 
Övriga intäkter 

Övriga intäkter 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 kontroll och rapportering så  
 
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. 
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Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag 

I de fall Hjärnkraft erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld. 
 
 
Not 2 Insamlade medel      

      2021 2020 

Gåvor som redovisats i resultaträkningen    
Gåvor till Hjärnskadefonden    167 476 58 810 
Övriga gåvor från allmänheten    19 109 26 204 
Summa gåvor     186 585 85 014 

        
Bidrag som redovisats som intäkt     
Insamlade medel       
Externa stiftelser och fonder    135 000 0 
Företag      40 000 0 
Summa insamlade bidrag     175 000 0 

        
Offentliga bidrag        
Staten      3 609 825 3 666 447 
Arbetsförmedlingen     127 750 210 403 
Summa offentliga bidrag    3 737 575 3 876 850 

Summa bidrag     3 912 575 3 876 850 

        
Totala insamlade medel består av följande  2021 2020 

Gåvor som redovisats i resultaträkningen   186 585 85 014 
Bidrag som redovisats som intäkt   3 912 575 3 876 850 
Summa insamlade medel    4 099 160 3 961 864 

        
        
Not 3 Medeltalet anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 

        
Medeltalet anställda     2021 2020 

Anställda omräknat i heltidstjänster   2,3 2,75 
  varav män   0 1 

        
Könsfördelning bland styrelseledamöter   2021 2020 

och ledande befattningshavare     
Styrelseledamöter     7 7 

 varav män    2 2 

Förbundssekreterare/kanslichef    1 1 
 varav män    0 0 

        
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  2021 2020 

Förbundssekreterare/kanslichef    586 210 563 640 
Övriga anställda     724 964 619 433 
Arvoden      36 000 118 337 
Totala löner och ersättningar    1 347 174 1 301 410 

        
Sociala kostnader     342 680 270 663 
Pensionskostnader     110 167 107 998 
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Totalt sociala kostnader    452 847 378 661 

        
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader  1 800 021 1 680 071 

        
        
Not 4 Leasing       
        
Hjärnkraft leasar kopiator och växel.    2021 2020 

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till   71 588 115 011 
        

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:    
Inom 1 - 5 år     247 200 370 800 

        
Kontorslokaler hyrs för tre år i taget med automatisk  205 360 210 845 
förlängning. Nuvarande avtal löper till juli 2024.    
        
Not 5 Inventarier      
      2021 2020 

Ingående anskaffningsvärde    126 706 148 474 
Årets inköp     - - 
Utrangering       -21 768 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  126 706 126 706 

        
Ingående avskrivningar    108 336 112 337 
Årets avskrivningar     6 123 17 767 
Utrangering       -21 768 
Utgående ackumulerade avskrivningar   114 459 108 336 

Utgående redovisat värde    12 247 18 370 

        
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
      2021 2020 

Förutbetalda hyror     30 128 29 340 
Förutbetalda leasingavgifter    32 061 31 921 
Förutbetald försäkring    29 381 26 620 
Övriga poster     55 268 75 787 
Summa      146 838 163 668 

        
Not 7  Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag    
      2021 2020 

Stiftelsen Akta Huvudet    28 945 28 945 
Stiftelsen Olle Engkvist    144 503 201 718 
Oscar o Maria Ekmans donationsfond   50 000  
Stiftelsen Helge Ax:son Johnson   50 000  
Socialstyrelsen      387 1 124 
Summa      273 835 231 787 

        
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
      2021 2020 

Upplupna semesterlöner    288 239 264 698 
Upplupna kompsaldon    6 892 0 
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Upplupna sociala avgifter    92 731 77 109 
Övriga poster     174 769 248 045 
Summa      562 631 589 852 
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