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Styrelsen för PSORIASISFÖRBUNDET får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

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
Allmänt om verksamheten

Psoriasisförbundet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation för
människor med psoriasis och psoriasisartrit. I förbundet finns länsavdelningar och tillhörande
lokalavdelningar samt enskilda personer som stödjer förbundets syften, som framgår av stadgarna.
Förbundet grundades 1963 och har visionen ”ett bra liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit”.
Förbundets värdeord är gemenskap, kunskap, engagemang, trovärdighet, öppenhet och
ansvarstagande.
Förbundets syfte är att:
- verka för goda livsvillkor för människor med psoriasis. Med psoriasis avses även psoriasisartrit samt
andra till psoriasis relaterade sjukdomar
- särskilt arbeta för bättre vård-, behandlings- samt arbetsmöjligheter samt bättre stöd åt alla
psoriasissjuka
- särskilt arbeta för sammanhållen vård, lika vård och behandling i hela landet. Psoriasis är en
systemsjukdom och det krävs en väl fungerande vårdkedja
- verka för att de psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella standard som
övriga medborgare
- verka för upplysning och forskning om psoriasis
- vid samma behov samarbeta med andra organisationer för förverkligande av gemensamma syften
- genom ett forskningsråd fördela tillgängliga medel för att främja vetenskaplig forskning rörande
psoriasis
- i samarbete med läns- och lokalavdelningar upprätta den personliga kontakten med medlemmarna.
Verksamhetsinriktningens status
Verksamheten utgår från medlemmarnas önskemål och vilja. Stadgarna antas på riksstämman som är
förbundets högst beslutande organ. Riksstämman beslutar även om förbundets vision, värdegrund och
verksamhetsinriktning som gäller de kommande tre åren. Det är en strategisk inriktning som gäller för hela
förbundet. Verksamhetsinriktningen bryts ner till årliga verksamhetsplaner.
Verksamhetsinriktningens huvudområden
- Vård och behandling
- Forskning
- Medlemmar och verksamhet
- Kommunikation
- Ekonomi
Anställda
Förbundskansliet är beläget i Stockholm. Antalet anställda vid kansliet var vid årets slut åtta, varav fyra (4)
kvinnor och fyra (4) män.Vid förbundets insamlingskontor i Karlstad var en (2) kvinnor anställda. Insamling
utförs till största del av 26 provisionsavlönande ombud.
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Organisation (oktober 2017-februari 2021)
Förbundsstyrelsen:
Förbundsordförande
Tina Norgren
Vice ordförande
Ines Uusmann
Ledamöter
Svante Granberg
Viveca Lindahl
Jan-Erik Fors
Erika Jeppsson
Thomas Holmqvist
Bengt Erik Bengtson
Melker Ödebrink
Ersättare
Conny Erixon
Peter Glader
Sara Gunnerås
Revisorer:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
med huvudansvarig revisor
Internrevisor
Valberedning:

Christine Wikström
Kent Ögren
Jeanette Lindskog
Britta Kruslock
Izabella Bergqvist

Förbundsstyrelsen har haft åtta (6) protokollförda möten under året. Utöver förbundsstyrelsen har följande
utskott varit verksamma under året: Verkställande utskott, ekonomikommitté, valberedning, stadgekommitté,
forskningsråd samt medicinskt och vetenskapligt råd. Förtroendevalda inom Psoriasisförbundet uppbär inga
arvoden. På grund av pandemin utökades VU med en ledamot och VU sammanträdde en gång per vecka
under perioden mars-augusti.
Övrig information
Förbundets har två 90-konton, 90 00 66-2 (plusgiro/bankgiro) och 90 03 00-5 (plusgiro). Hela förbundets
verksamhet och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Förbundet är medlem i Giva Sverige.
Förbundets webbplats är www.psoriasisforbundet.se.
Koncernförhållanden
Psoriasisförbundet äger 100 % av aktierna i svensk Hudsjukvård AB organisationsnummer
556441 - 6278.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Främjande av förbundets syfte
Psoriasisförbundet arbetar för en ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa
kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Målen uppnår förbundet bland annat
genom opinionsbildning, informationsinsatser och utbildning.
Förbundets uppdrag för att främja vårt syfte:
- att sprida information och kunskap om psoriasis och psoriasisartrit
- att arbeta för bättre vård- och behandlingsmöjligheter
- att verka för att psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala standard som övriga medborgare
- att i samarbete med region/läns- och lokalavdelningar ge stöd och råd till våra medlemmar
- att forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit utvecklas och att behandlingsmetoderna blir effektivare
Målen uppnår Psoriasisförbundet genom ett aktivt påverkansarbete, kommunikations- och
informationsinsatser, ett aktivt medlemsarbete och ändamålsknuten insamlingsverksamhet. Insatserna sker i
huvudsak i samverkan med 49 (52) lokalavdelningar som i sin tur är anslutna till 21 länsavdelningar (20)
och förbundet centralt.
Verksamhetsinriktningen bryts ned till uppföljningsbara årliga verksamhetsmål och aktiviteter. Uppföljning
av verksamhet och ekonomi rapporteras löpande under året.
Psoriasisförbundet är medlemsorganisation i Funktionsrätt Sverige, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF),
International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) och Nordiska Psoriasisförbundets
Samarbetsorganisation (NORDPSO).

Vård och behandling måluppfyllelse
Med rätt behandling kan de flesta som har psoriasis leva ett bra liv. Psoriasisförbundet arbetar för en jämlik
vård med hög kvalitet i hela landet.
Nationella riktlinjer psoriasis
I december 2019 släppte Socialstyrelsen sin rapport/utvärdering om psoriasisvården i Sverige. I denna
identifierades fem specifika förbättringsområden för regionerna. Psoriasisförbundet har tagit fasta på dessa
områden som särskilt fokus för intressepolitiska insatser och bland annat uppmärksammat dem genom
debattartiklar, i förbundets kommunikationskanaler samt i kontakter med beslutsfattare, vårdprofession,
myndighetsföreträdare samt läkemedelsindustri. En högt prioriterad insats i riktlinjerna är patientutbildning
och med anledning av detta skapades under hösten ett nätverk för de länsavdelningar som aktivt vill arbeta
med frågan i sina respektive regioner.
Riktlinjerna är även i fokus för det arbete som pågår inom den nationella arbetsgruppen för psoriasis, som
ingår som en del i ett nationellt arbete kring kunskapsstyrning för en mer kunskapsbaserad, jämlik och
resurseffektiv vård. Förbundsordförande Tina Norgren ingår som representant för Psoriasisförbundet. Målet
för arbetet är ökad efterlevnad eller implementering av de nationella riktlinjerna för psoriasis samt ökat
nyttjande av kvalitetsregistret PSOReg.
Nationella riktlinjer psoriasisartrit
Arbetet med att revidera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, där
psoriasisartrit ingår, fortgick under året. Psoriasisförbundets ordförande ingick som representant i
prioriteringsgruppen. En remissversion färdigställdes under våren och Psoriasisförbundet inkom med
synpunkter på denna i form av ett remissvar.
Psoriasiskompassen
Psoriasisförbundets guide till vård och försäkring för personer med psoriasis/psoriasisartrit revideras årligen
och uppdateras med aktuell information rörande riktlinjer, behandlingsrekommendationer,
försäkringsinformation och kontaktinformation. Psoriasiskompassen är en medlemsförmån som kan laddas
ned från förbundets hemsida.
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Övriga insatser inom vård och behandling
Inom ramen för verksamhetsområdet vård och behandling ingår löpande intressepolitiskt arbete, utbildningsoch informationsinsatser samt omvärldsbevakning. Några exempel angivs här nedan.
Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin så har möjligheterna till fysiska möten eller större
påverkansinsatser omöjliggjorts eller begränsats. Ett exempel på detta är att politikerveckan i Almedalen i år
ställdes in, samt att projektet Patientriksdagen där Psoriasisförbundet ingår som partner, i år blev ett helt
digitalt möte.
Stöd till avdelningarna
Förbundets styrelse samt kansli har under året funnits till förfogande för länsavdelningarna rörande
intressepolitiska aktiviteter exempelvis i form av underlag till debattartiklar, remissyttranden, förberedelser
inför och medverkan vid möten med beslutsfattare och profession och liknande.
Utbildning och information
Under året hölls bland annat ett särskilt informationsmöte med temaintressepolitik för förbundets
förtroendevalda via plattformen Teams. Förbundets förtroendevalda informeras löpande om pågående,
kommande eller avslutade intressepolitiska insatser via förbundets interna nyhetsbrev, via direktkontakt eller
Teams-möten. På grund av den pågående Covid-19-pandemin så har det inte funnits möjlighet att vare sig
genomföra eller medverka vid fysiska möten eller utbildningsinsatser.
Nätverk psoriasisskola
Under hösten bildades ett nätverk för förtroendevalda med ett intresse för Psoriasisskolor. Syftet är att skapa
engagemang för att få i gång fler skolor.
Psoriasissköterskor
Psoriasisförbundet har fått 100 000 kronor för en satsning på vidareutbildning om psoriasis för
sjuksköterskor och undersköterskor, med syfte att höja kompetensen och öka deras kunskap om sjukdomen.
Samarbetsprojekt
Under året har Psoriasisförbundet genomfört ett antal projekt i samarbete med andra parter. Bland dessa kan
särskilt nämnas årets upplaga av Patientriksdagen, där förbundet ingick för första gången som partner.
Patientriksdagen har som syfte att lyfta aktuella vårdpolitiska frågor med särskilt fokus på patienträttigheter.
Ett annat projekt har som fokus att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit i primärvården, där det
första steget var en enkät där förbundets medlemmar fick svara på frågor om hur de upplever sina kontakter
med primärvården.
Remissvar
Utöver remissvaret på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar så har
Psoriasisförbundet även yttrat sig kring huvudbetänkandet för utredningen ”God och nära vård En reform
för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” (SOU 2020:19).
Medverkan myndighetsmöten
Från och med 2020 ingår Psoriasisförbundet i Läkemedelsverkets konsumentråd, representerat av
förbundsordförande Tina Norgren.
Under året har förbundet även medverkat vid dialog- samt informationsmöten med Socialstyrelsen,
Inspektionen för Vård och Omsorg, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket.
Psoriasisförbundets medicinska och vetenskapliga råd
Psoriasisförbundets medicinska och vetenskapliga råd har under året haft en vägledande och informerande
roll i förbundets arbete med medicinska samt sjukvårds- och forskningsrelaterade frågor. Rådet har haft två
möten under året. I rådet ingår flera av landets ledande medicinska experter på psoriasis och psoriasisartrit.
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Forskning måluppfyllelse
Psoriasisförbundet satsar på forskning om psoriasis och psoriasisartrit genom att bevilja bidrag från två
fonder, Stiftelsen Psoriasisfonden och Stiftelsen Gösta A Karlssons 60-årsfond. Fonderna stödjer
vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit,
psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckla bättre behandlingsmetoder.
Fondstyrelsernas arbete
Inför ansökningsprocessen så uppdaterades ansökningshandlingarna till att bli mer överskådliga och enklare
att bedöma. En extern bedömare, ej verksam inom den svenska psoriasisforskningen, tillsattes även för att
tillse att processen är än mer objektiv och neutral.
År 2020 beviljade Psoriasisfonden 12 (17) projektbidrag till en sammanlagd summa av 2,7 mkr (4,9 mkr).
Gösta A Karlssons 60-årsfond beviljade 4 (10) projektbidrag till en sammanlagd summa av 450 tkr (1,5
mkr).
Rapportering från projekt som beviljats bidrag från fonderna har skett genom artiklar i Psoriasistidningen,
information på hemsidan och andra kommunikationskanaler. Projekt som beviljats stöd av Psoriasisfonden
och/eller Gösta A Karlssons 60-årsfond har under året fått artiklar eller abstracts publicerade i ansedda
vetenskapliga tidskrifter och även presenterats vid internationella medicinska och vetenskapliga kongresser.

Kommunikation måluppfyllelse
Psoriasisförbundet är en viktig aktör för att bilda opinion för våra sakfrågor och för att sprida information
och kommunicera med våra medlemmar, allmänheten och professionen.
Psoriasistidningen
Psoriasistidningen är förbundets ansikte utåt. Syftet med tidningen är att ge medlemmarna den senaste
informationen om forskning, behandlingar och tillgång till vård. Tidningen innehåller också personliga
berättelser kring psoriasis och psoriasisartrit samt tips till de som har sjukdomarna och till deras anhöriga.
Psoriasistidningen har under året som planerat kommit ut med sex nummer varav ett med forskning som
tema. Årets teman var ung (nr 1), egenvård (nr 2), yrkeslivet (nr 3), behandling (nr 4), håret (nr 5) och
forskning (nr 6). Upplagan för tidningen låg vid årets slut på 13 500 exemplar. Med start från och med nr 1
2020 kommer Psoriasistidningen nu även ut som e-tidning. Tidningen har under året också anslutit sig till
mediedatabasen Retriever som innehåller artiklar från tryckta dagstidningar och tidskrifter i PDF-format
samt webbnyheter
Nyhetsbrev
Förbundet har kommit ut med sex (5) externa nyhetsbrev under året. Nyhetsbrevet skickas till cirka 1500
personer som anmält intresse av att ta del av förbundets information. Förbundet har också kommit ut med
sex (6) interna nyhetsbrev som når ut till förbundets förtroendevalda.
Sociala medier
Förbundet har i genomsnitt publicerat tre Facebookinlägg per vecka. Antalet följare på Facebook har under
året fortsatt att öka och Facebooksidan har nu över 6000 (5658) följare. I juni genomfördes en
direktsändning på Facebook där tittarna kunde ställa frågor kring psoriasis/psoriasisartrit och coronaviruset
till Toomas Talme, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.
Genom den stängda Facebookgruppen ”Psoriasisförbundets idégrupp/Utvecklings forum” kan
förtroendevalda kommunicera. Kansliet har publicerat inlägg i gruppen kontinuerligt. Förbundsstyrelsen och
kansliet har under året arbetat med att bli mer aktiva i olika externa grupper för människor med psoriasisoch psoriasisartrit för att öka kommunikationen med medlemmar och potentiella medlemmar. Grupperna har
också varit ett bra ställe att hitta personer för reportage till Psoriasistidningen. Psoriasisförbundet är även
aktiva på Instagram.
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Webb
Totalt publicerades 27 (32) nyhetsartiklar på webbsidan under 2020. Flest artiklar publicerades i mars (då
det var mycket diskussioner kring coronaviruset och behandling av psoriasis/psoriasisartrit), i maj och i
oktober (bland annat i samband med den Internationella Psoriasisdagen).
Trycksaker
Under året tillverkades inga nya trycksaker men de som finns har visat sig fortsatt populära.
Av de åtta foldrar som finns att beställa på Psoriasisförbundets hemsida beställdes över 3 400 exemplar
under 2020. Särskilt populära var foldern om psoriasis och egenvård och den folder som riktar sig till barn
och ungdomar med psoriasis/psoriasisartrit. I summan ingår inte de medlemsunika foldrar som skickas ut till
nya medlemmar i Psoriasisförbundet.
Internationella Psoriasisdagen
På grund av coronavirusets framfart såg firandet av Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober
annorlunda ut under 2020. Fokus låg på digitala aktiviteter och enligt den internationella
psoriasisorganisationen IFPA nåddes 43 miljoner människor av de kampanjer som bedrevs på sociala medier
av psoriasispatientföreningar världen runt. Årets slogan var ”Be informed” (var informerad) vilket passade
extra bra då fokus låg på information kring covid-19 och psoriasis/psoriasisartrit.
Här i Sverige ordnade Psoriasisförbundet ett välbesökt Online seminarium tillsammans med Netdoktor. På
seminariet deltog Mona Ståhle, professor i dermatologi och venereologi på Karolinska institutet och Vilija
Oke, överläkare i reumatologi på Akademiskt specialistcentrum Centrum för reumatologi. De svarade på
frågor från Barbra Bohannan från Psoriasisförbundet och Besima Aho från Netdoktor samt flera tittarfrågor.
Kampanj kring förbättrad vård för patienter med psoriasis/psoriasisartrit
I juni drev Psoriasisförbundet en kampanj i sociala medier och på webben med krav på förbättrad vård för
patienter med psoriasis och psoriasisartrit. Kraven som går ut på att skapa en mer jämlik psoriasisvård i hela
landet och att de nationella riktlinjerna för psoriasis och psoriasisartrit ska implementeras, formulerades
också i form av en debattartikel i Altinget undertecknad av Psoriasisförbundets förbundsordförande Tina
Norgren.
Coronavirusets påverkan
Pandemin har förstås också påverkat Psoriasisförbundets kommunikationsarbete och mycket av det material
som publicerats på såväl webb och sociala medier som i Psoriasistidningen har handlat om pandemin. Bland
annat genomfördes en direktsändning på Facebook i juni, där tittarna kunde ställa frågor kring
psoriasis/psoriasisartrit och coronaviruset till Toomas Talme, överläkare på Karolinska
Universitetssjukhuset. I Psoriasistidningen nr 3 ägnades flera sidor åt riskerna kring coronaviruset för de
som har psoriasis/psoriasisartrit och flera nyheter i ämnet har publicerats på Psoriasisförbundets webb och
Facebooksida under året.
Medlemmar och verksamhet måluppfyllelse
Psoriasisförbundet skapar gemenskap mellan medlemmar och driver verksamhet utifrån medlemmarnas
intresse. Genom att vara en relevant organisation för de som har psoriasis och psoriasisartrit eller är anhörig
till någon som har sjukdomen ökar vi incitamentet för fler att bli medlemmar.
Medlemsutveckling Psoriasisförbundet
År 2016: 15 419 medlemmar
År 2017: 14 697 medlemmar
År 2018: 14 288 medlemmar
År 2019: 14 296 medlemmar
År 2020: 13 968 medlemmar
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Pandemin som kom år 2020 påverkade medlemstillväxten. Förtroendevaldas naturliga kontaktytor försvann
och därmed även all så kallad face-to-face-rekrytering. För första gången på flera år var det färre än 1000
nya medlemmar under ett år. Under år 2020 fick vi 786 nya medlemmar. En annan märkbar faktor är att en
tredjedel av medlemmarna brukar göra sin ansökan på annat sätt än genom vår hemsida. Under år 2020
sjönk denna siffra till en sjättedel istället, vilket ytterligare visar på hur den sociala distanseringen påverkade
medlemstillväxten. Sedan december 2020 finns ett schema för digitala träffar där nya medlemmar får träffa
förbundsstyrelsen och delar av förbundskansliet. Dessutom har vi gjort satsningar med att upplysa nya
medlemmar om mycket av det som ingår i medlemskapet. I denna satsning förenklade vi åtkomsten till
information och medlemsförmåner genom att skicka ut sms och mejl. Effekten av detta kommer jämföras
med utträdet av nya medlemmar för tidigare år. Målet är att öka andelen nya medlemmar som förlänger sitt
medlemskap år 2021 och åren framöver.
Nedan visas tidigare års medlemstapp av ej betalande medlemmar.
Ej betalande medlemmar
År 2017: 1 489 ej betalande medlemmar
År 2018: 1 279 ej betalande medlemmar
År 2019: 889 ej betalande medlemmar
År 2020: 767 ej betalande medlemmar
Hade vi inte förmått så många medlemmar att förlänga sitt medlemskap år 2020 hade minskningen i
medlemsantal varit större under pandemin.
De tre senaste åren har det kontinuerligt blivit färre medlemmar i åldrarna 7-30 år. Nedan visas utvecklingen
för åren 2018 till 2020 i åldersspannen 7-15 år, 16-25 år och 26-30 år.
Medlemsutveckling 7-30 år
År 2018
7-15 år: 78 medlemmar
16-25 år: 263 medlemmar
26-30 år: 183 medlemmar
Totalt 7-30 år: 524 medlemmar
År 2019
7-15 år: 75 medlemmar
16-25 år: 226 medlemmar
26-30 år: 200 medlemmar
Totalt 7-30 år: 501 medlemmar
År 2020
7-15 år: 68 medlemmar
16-25 år: 200 medlemmar
26-30 år: 187 medlemmar
Totalt 7-30 år: 455 medlemmar
Medlemsantalet minskade inom samtliga ålderskategorier från 7 till 30 år under 2020. Utifrån mätningar av
ej betalande medlemmar från år 2020 framgår det att medlemmar i åldersspannet 20 till 29 år är den grupp
som i allra högst utsträckning inte förlänger sitt medlemskap. Ju högre benägenhet en ålderskategori har att
inte förlänga sitt medlemskap desto större inflöde av nya medlemmar krävs för att hålla medlemsantalet
uppe inom respektive ålderskategori. Därför slår en pandemi extra hårt mot medlemsutvecklingen bland
grupper med hög benägenhet att inte förlänga sitt medlemskap, vilket siffrorna för 2020 också visar.
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Verksamhet:
Framtidsfrågor
Under verksamhetsåret fortsatte förbundets arbete med strategiska framtidsfrågor, dels genom digitala möten
med förtroendevalda på olika framtidsteman, dels genom förslag till 2021 års Riksstämma avseende vissa
stadgeändringar, ny verksamhetsinriktning samt målbilder för det fortsatta framtidsarbetet. Riksstämman
beslutade att arbeta mot dessa målbilder.
Framtidsfrågorna sammanfattas:
- Svensk sjukvård
- Medlemmar
- Lokal närvaro
- God ekonomi
- Bra förutsättningar för ideellt arbete
Förbundsstyrelsen fortsatte under året att arbeta i arbetsgrupper, bland annat en som beredde organisatoriska
frågor, en för medlemskap, en för barn- ungdoms- och närståendeverksamhet samt en grupp för
digitalisering som ett sätt att ytterligare utveckla verksamheten.
Barn, unga och närstående
Förbundet har genomfört ett antal digitala träffar riktade till unga och till närstående. Detta som ett led i att
stärka verksamheter för denna målgrupp.
Stadgar
Under året har stadgekommittén fortsatt sin översyn av förbundets stadgar inför riksstämman. En översyn
som i vissa stycken har rak koppling till förbundets framtidsarbete, utmaningar och möjligheter.
Valberedning
Valberedningen har under året intensifierat sitt arbete inför riksstämman genom bland annat deltagande i
förbundsstyrelsemöten samt presentation och samtal med landets förtroendevalda under remissmöte.
Riksstämma
På grund av pandemin beslutade förbundsstyrelsen att flytta riksstämman till 2021 och att den skulle
genomföras digitalt. Riksstämman genomfördes 2021-01-18 - 2021-02-06 (asynkront), 2021-02-06-07
(plenum), 2021-02-08 - 2021-02-13 (asynkront).
Rundabordssamtal
Ett digitalt rundabordssamtal med länsavdelningsordföranden genomfördes under året. Syftet var att
ytterligare förankra framtidsfrågorna.
Samverkan och samarbeten
NORDPSO (Nordiska Psoriasisförbundets samarbetsorgan)
NORDPSO är en samarbetsorganisation mellan psoriasisförbunden i Norden. Psoriasisförbundet Sverige har
haft ordförandeskapet under året.
IFPA (Internationella Psoriasisförbundet)
IFPA är den internationella sammanslutningen av Psoriasisförbundet runt om i världen. IFPA:s uppdrag är
att förbättra livskvalitén för personer som lever med psoriasis och psoriasisartrit.
Funktionsrätt
Funktionsrätt är en samarbetsorganisation som består av rikstäckande funktionsrättsförbund.
Psoriasisförbundet är ett av medlemsförbunden. Funktionsrätt fungerar som en enad röst för

 Signerat

2021-04-30 13:05:29 UTC

Oneflow ID 1821050

Sida 9 / 27

PSORIASISFÖRBUNDET
Org.nr 802002-7283

10 (22)

funktionsrättsrörelsen.
Kontaktpersoners dialog med avdelningar
Alla länsavdelningar har en kontaktperson i förbundsstyrelsen som för en kontinuerlig dialog med
länsavdelningens ordförande kring aktuella frågor.
Dialog och remissmöten
Förbundsstyrelsen har bjudit in länsavdelningar till två telefonkonferenser under året för att föra dialog om
aktuella frågor. Ytterligare ett antal digitala dialogmöten på olika framtidsteman hölls under året, möten
riktade till förtroendevalda.
Remissmöten hösten 2020
Förbundsstyrelsen bjöd in till fem remissmöten, innan riksstämman. Syftet med mötena var att föra dialog
om frågor som senare kommer att behandlas på riksstämman. Med remissmötena ville Förbundsstyrelsen
dels fånga ombudens synpunkter och tankar kring vissa frågor, dels lämna information. Remissmötena var
informella och erbjöds ombuden:
- Stadgar
- Valberedning
- Förutsättningar för ideellt arbete
- Verksamhetsinriktning
- Motioner

God ekonomi måluppfyllelse
Psoriasisförbundet arbetar för ökade intäkter och att stärka ekonomin. Ekonomin bygger i huvudsak på
medlemsavgifter, statsbidrag och lotteriverksamhet. Övriga intäkter är i jämförelse med dessa relativt små.
Långsiktig finansiering
Förbundsstyrelsen arbetar med en strategi för långsiktig finansiering. Syftet med strategin är att trygga
finansieringen av verksamheten över tid och öka tillskottet till Psoriasisfonden. Strategin presenterar en
nulägesanalys av omvärlden och en nulägesanalys av Psoriasisförbundet och de befintliga
finansieringskällorna. Fokus ligger på nya finansieringsmöjligheter där partnersamarbeten, utveckling av
medlemsrekrytering, nya bidragsgivare och utveckling av övrig insamling är några delar.
Rikslotteri
Försäljningen uppgick till 8,5 mkr (9,8 mkr) en minskning med 15% mot föregående år. Årets resultat gav
ettöverskott om 1,9 mkr (2,5 mkr). På grund av pandemin minskade lottförsäljningen både till privatpersoner
och till företag under året.
Övrig finansiering
Övriga intäkter - gåvor och försäljning
Minnesgåvor, testamenten, medel från Folkspel samt övriga engångsgåvor uppgick till 548 tkr (644 tkr). Vid
årsaviseringen av medlemsavgiften gavs medlemmarna möjlighet att ”runda upp” medlemsavgiften genom
att skänka en gåva vilket gav 170 tkr (256 tkr) till verksamheten. Försäljning av varor utan egenvärde har
under året uppgått till 106 tkr (224 tkr)
Statsbidrag
Statsbidraget som grundar sig på medlemsantal och antal avdelningar sista december 2018, var 4 162 tkr
(4 041 tkr).
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Annonsering, samarbeten
Förbundets totala intäkter för annonsering i Psoriasistidningen uppgick till 313 tkr (231 tkr).
Förvaltning
Psoriasisförbundet har diskretionär förvaltning hos förvaltaren Söderberg & Partners, som handhar den
samlade portföljen för Psoriasisförbundet, Stiftelsen Psoriasisfonden samt Stiftelsen Gösta A Karlssons
60-årsfond. Anskaffningsvärdet på förbundets portfölj uppgick till 12,8 mkr (13,2 mkr) och marknadsvärde
till 13,7 mkr (14,6 mkr).
Psoriasisförbundet har placeringsriktlinjer som uppdateras årligen. Riktlinjerna innehåller bland annat
punkten ansvarsfulla placeringar;
Psoriasisförbundet ska genom sina urvalskriterier för aktier i största möjliga mån ta ansvar för sina
placeringar. Förbundet definierar ansvarstagande som respekt för de tio principer som återfinns i FN:s
Global Compact gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.
Stiftelsen Psoriasisfonden och Stiftelsen Gösta A Karlssons 60-årsfond är båda stiftelser med till
Psoriasisförbundet anknuten förvaltning. Stiftelserna är egna juridiska personer med skild
medelsförvaltning, men är underordnade bestämmande inflytande från Psoriasisförbundet.

Resultat och ställning
Psoriasisförbundets totala intäkter uppgick för 2020 till 17 171 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till
16 613 tkr. Resultatet före finansnetto och dispositioner uppgick till 558 tkr.
Flerårsöversikt
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Finansiellt resultat
Resultat efter finansnetto och skatt
Förändring ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)

2020

2019

2018

2017

2016

17 171
-16 613
558
-298
260
100
260

18 775
-19 694
-919
785
-134
50
-134

19 587
-21 706
-2 119
303
-1 316
1 320
4

25 065
-25 931
-866
1 509
643
-319
324

27 089
-26 700
389
1 367
1 756
-1 000
756

12 412
69

12 152
70

12 286
67

13 602
73

12 959
75

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder. Eget kapital inkl.
avsättningar
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vi har vidtagit ett antal interna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-viruset och skapa en trygg
och säker arbetsmiljö för våra anställda t ex arbete hemifrån och digitala möten. Vi kommer fortsätta att
följa myndigheternas råd och göra vårt yttersta för att bedriva vår verksamhet på ett säkert sätt för våra
anställda och förtroendevalda och på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna
Pandemin har påverkat verksamheten i förhållandevis hög utsträckning, exempelvis genom att
mötesverksamheten helt har ställts om till digitala möten. Det har också inneburit mindre kostnader för resor
och logi.
Digitaliseringen är en väsentlig händelse under året, dels inför Riksstämman med en rad digitala möten, dels
som en framtidsfråga för förbundet, genom att det öppnat nya sätt att arbeta och nå våra målgrupper.
Hade vi inte förmått så många medlemmar att förlänga sitt medlemskap år 2020 hade minskningen i
medlemsantal varit större under pandemin.
På grund av pandemin minskade lottförsäljningen både till privatpersoner och till företag under året.

Hållbarhetsupplysningar
Hållbar utveckling omfattar tre perspektiv, det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska. I korthet
handlar det om att verka för en utveckling som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov (citat från Gro Harlem Bruntland) Hållbar utveckling utgör grunden för FN:s
hållbarhetsmål utryckta i Agenda 2030. Förbundet har påbörjat ett arbete med att närma sig Agenda 2030
och omsätta målen i förbundets vardag. FN menar att "alla ska med" eller att ingen ska lämnas utanför. Som
en del av civilsamhället förväntas även Psoriasisförbundet bidra till att de globala målen kan nås.
Förbundet arbetar främst med det sociala perspektivet men även det ekonomiska för vilket vi under året
reviderat förbundets finansieringsstrategi och handlingsplan för långsiktig finansiering.
Förbundet har en arbetsmiljöpolicy och under året genomfördes en medarbetarundersökning. Årets
lönekartläggning visade inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi följer även fördelningen
mellan kvinnor och män i förtroendemannaleden och påtalar oskälig fördelning.

Framtida utveckling
Framtidsfrågor ligger fortsatt högt på agendan och förbundets treåriga verksamhetsinriktning, den treåriga
verksamhetsplanen, den treåriga ekonomiska prognosen och finansieringsstrategin ska vara vägledande i
arbetet. Förbundet måste hitta nya finansieringskällor och se över hur man ska vara organiserad på sikt för
att bäst möta förbundets utmaningar. Inom det vårdpolitiska området är implementeringen av de nationella
riktlinjerna fortsatt i fokus. Parallellt pågår Sveriges Kommuners och Regioners arbete med
kunskapsstyrning genom Nationella programområden, NPO, där de nationella riktlinjerna har en viktig roll.
Psoriasisförbundet ingår i det arbetet och fortsätter bevaka politiska frågor och beslut rörande
psoriasisvården.

Disposition av årets resultat
Årets resultat om 259 759 kronor överförs till balanserat eget kapital. Beträffande resultat och ställning
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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-2019-12-31

2 816 201
716 280
4 162 352
8 476 248
714 615
285 709
17 171 405

2 934 216
639 211
4 261 340
9 792 150
740 541
407 853
18 775 312

-5 370 642
-3 348 307
-7 894 201
-16 613 150

-5 761 186
-4 594 201
-9 338 704
-19 694 091

558 254

-918 779

-297 288
50 548
-51 755
-298 496

715 586
69 858
-663
784 782

Resultat efter finansiella poster

259 759

-133 998

Årets resultat

259 759

-133 998

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Avsättning till ändamålsbestämning av medel

259 759
100 000
0

-133 998
350 000
-300 000

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

359 759

-83 998

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Lotteriförsäljning
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

2

Verksamhetens kostnader
Direkta kostnader (medlemmar, lotteri, mm.)
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader

3
4

5
6

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finasiella poster
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Not

2020-12-31

2019-12-31

8
9

200 000
12 811 637
13 011 637

200 000
13 197 768
13 397 768

13 011 637

13 397 768

276 217
2 986
677 411
956 614

752 020
342 566
372 775
1 467 361

Kassa och bank

4 011 871

2 573 896

Summa omsättningstillgångar

4 968 485

4 041 257

17 980 122

17 439 025

2 500 000
9 652 196
259 759

2 600 000
9 686 193
-133 998

12 411 955

12 152 195

789 919
84 177
1 247 600
196 422
3 250 049

1 007 347
57 512
1 296 860
196 366
2 728 745

5 568 167

5 286 830

17 980 122

17 439 025

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skulder till närstående organisationer
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel:
Verksamhetsfond
Årets resultat
Utgående eget kapital 2020-12-31

Ändamålsbestämda

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

2 600 000

9 552 196

12 152 196

-100 000

100 000
259 759
9 911 955

0
259 759
12 411 955

2 500 000

Specifikation ändamålsbestämda medel:
Framtidsarbete 200.000 kr
Kommunikationsfond 500.000 kr
Riksstämma 1.400.000 kr
Förbundskonferens 400.000 kr
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisning
Föreningens dotterbolag är vilande varav ingen koncernredovisning upprättas enligt ÅRL 7 kap 3§.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen 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 inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför
att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget
bidrag är det en gåva.
- Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga
gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till
verkligt värde. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
- Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka
vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är
avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått
eller kommer att få.
Nettoomsättning och lotteriförsäljning
Intäkt vid försäljning av lotter, varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär och redovisas utifrån respektive posts
förutsättningar.
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Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga resultat
och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Föreningens inskränkta skattskyldighet
regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är
huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt
om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla.
Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om
huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
I föreningen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:
Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att
bedriva näringsverksamhet (ge kassaflöde). För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång även
omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld. De
flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då de används för föreningens
ideella ändamål. Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller kraven
att definieras som materiella anläggningstillgångar. Enligt K3 ska omklassificering inte göras. Inventarier
med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats
som kostnad. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag, som avser förvärv av materiell anläggningstillgång
reducerar tillgångens anskaffningsvärde. En materiell anläggningstillgång som har betydande
komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata
enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång
redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Datautrustning
Övriga inventarier

3 år
5 år

Finansiella tillgångar
Psoriasisförbundet tillämpar K3 kapitel 11, dvs finansiella intrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till
anskaffningsvärde.
Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden. Detta innebär att den finansiella tillgångens värde vid
räkenskapsårets början multipliceras med effektivräntan.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Övrig kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på
balansdagen.

Not 2 Intäkternas fördelning
Nettoomsättningen per rörelsegren
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Lotteriförsäljning
Nettoförsäljning
Övrig verksamhetsintäkter
*Nettoförsäljning:
annonsintäkter, stiftelser, deltagaravgifter
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2020

2019

2 816 201
716 280
4 162 352
8 476 248
714 615
285 709
17 171 405

2 934 216
639 211
4 261 340
9 792 150
740 072
407 853
18 774 842
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Not 3 Gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Gåvor från privatpersoner och privata företag
Testamenten, övrigt
Summa

2020

2019

704 280
12 000
716 280

639 211
0
639 211

*Gåvor i form av tjänster:
Förbundets verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 12 personer
lagt ner 2 000 timmar ideellt arbete.

Not 4 Bidrag
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Privaträttsliga- och offentliga bidrag
Stiftelser
Summa

2020

2019

4 162 352
0
4 162 352

4 041 340
220 000
4 261 340

Not 5 Leasingavtal
Kontorslokal Bellmansgatan 30. Hyresvärd Småland 3. Kontraktstid 2013-04-01 2016-03-31. Därefter
ömsesidig uppsägningstid rullande 9 månader.) Årskostnad uppgår till 757 824/år kronor.
Därutöver enbart mindre kostnader för skrivare, frankeringsmaskin, server och telefoner.

Not 6 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Antal kvinnor i styrelsen
Antal män i styrelsen
Antal kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Antal män bland övriga ledande befattningshavare
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2020

2019

5
4
9

6
4
10

6 212 540
6 212 540

6 995 853
6 995 853

292 887
1 337 079
1 629 966

368 135
1 835 781
2 203 916

7 842 506

9 199 769

2020
5
6
1
0

2019
5
7
1
0
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Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelningar
Resultat vid försäljningar
Årets nedskrivning

2020

2019

0
-297 288
0
-297 288

18 874
427 465
269 248
715 587

Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Svensk hudsjukvård
Aktiebolag

Svensk hudsjukvård Aktiebolag

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

2000

2000

2 000

200 000
200 000

Org.nr

Säte

556441-6278

Stockholm

Eget kapital

Resultat

191 513

-971

Not 9 Värdepappersinnehav
Antal

Anskaffn.kurs

Anskaffn.värde

Markn.kurs

Marknvärde

Orealiserad
vinst/förlust

Räntebärande
SPP Kort räntefond
Swedbank Robur Räntefond Kort
Nordea Institutionell Kortränta

36 301
8 801
2 358

117,76
101,12
1 204,49

4 274 678
890 000
2 840 276

118,30
101,17
1 217,69

4 294 420
890 440
2 871 415

19 742
440
31 139

Aktiefonder
Svenska aktier
Handelsbanken Sverige Selektiv
HQ
Odin Sverige C
Spiltan aktiefond Stabil

1 905
193
149
871

419,95
0,85
6 645,99
843,49

799 810
164
990 805
735 090

486,18
0,01
8 081,18
1 015,98

925 958
2
1 204 768
885 410

126 148
-162
213 963
150 320

Globala aktier
F&C BMO Resposnible
SPP Aktiefond Japan
SPP Global Solutions
Öhman Etisk Index USA A

1 119
1 071
4 591
2 111

26,96
92,89
289,88
274,88

270 310
99 500
1 330 749
580 255

31,93
101,03
343,73
293,25

293 342
108 223
1 577 977
619 028

23 032
8 723
247 228
38 773

13 670 983

859 346

Summa värde:
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Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Återföring nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående bokfört värde

21 (22)

2020-12-31

2019-12-31

13 197 768
20 230 217
-20 616 348
12 811 637

9 639 320
16 200 601
-12 642 153
13 197 768

0
0

-269 248
269 248
0

12 811 637

13 197 768

2020-12-31

2019-12-31

189 456
0
487 955
677 411

213 846
0
158 929
372 775

2020-12-31

2019-12-31

0
467 320
274 177
1 501 197
101 107
906 249
3 250 050

0
418 823
324 816
1 291 569
99 070
594 466
2 728 744

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga poster

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-19-utbrottet har utvecklats snabbt under 2020 och åtgärder har vidtagits av Folkhälsomyndigheten
för att begränsa spridning av viruset.
Vi har vidtagit ett antal interna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-viruset och skapa en trygg
och säker arbetsmiljö för våra anställda t ex arbete hemifrån och digitala möten. Psoriasisförbundets
riksstämma genomfördes mellan den 18/1 2021 till den 13/2 2021, digitalt - den 6-7/2 i plenum. Vi
kommer fortsätta att följa myndigheternas råd och göra vårt yttersta för att bedriva vår verksamhet på ett
säkert sätt för våra anställda och förtroendevalda och på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna. Den
exakta påverkan på organisationens verksamhet och resultat för 2021 och eventuellt därefter kan inte
förutsägas då det kan vara beroende av varaktigheten av covid-19-krisen. Vi bedömer i dagsläget att
påverkan på vår verksamhet och resultat är relativt begränsad och kommer nogsamt följa utvecklingen.
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Stockholm den dag som framgår av vår elektoniska underskrift.

Tina Norgren
Ordförande

Conny Erixon
Vice ordförande

Bengt Erik Bengtson

Eva Brossberg Andersson

Jan-Erik Fors

Svante Granberg

Erika Jeppsson

Emelin Shabo

Melker Ödebrink

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektoniska underskrift.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christine Wikström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till riksstämman i Psoriasisförbundet, org.nr 802002-7283

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Psoriasisförbundet för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt internrevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
•

Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Internrevisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Psoriasisförbundet
för år 2020.
Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christine Wikström
Auktoriserad revisor
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Deltagare
PSORIASISFÖRBUNDET 802002-7283 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-30 06:27:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TINA NORGREN

Datum

Tina Norgren
Ordförande
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 12:31:32 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CONNY ERIXON

Datum

Conny Erixon
Vice ordförande
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 14:58:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT ERIK BENGTSON

Datum

Bengt Erik Bengtson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 13:19:29 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA BROSSBERG
ANDERSSON

Datum

Eva Brossberg Andersson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 12:14:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Jan-Erik Bertil Fors

Datum

Jan-Erik Fors
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 12:54:07 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Svante Alfons Granberg

Datum

Svante Granberg
Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 11:57:29 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erika Jeppsson

Datum

Erika Jeppsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 18:30:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Emelin Shabo

Datum

Emelin Shabo
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 12:42:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MELKER ÖDEBRINK

Datum

Melker Ödebrink
Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-30 13:05:29 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Christine Wikström

Datum

Christine Wikström
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

KENT ÖGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-30 12:25:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: KENT ÖGREN

Datum

Kent Ögren
Leveranskanal: E-post
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