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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Forum - idéburna organisationer med social inriktning, 802018-0488, med säte i
Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten
Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en ideell allmännyttig förening. Föreningens
ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med
social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella
välfärden.
Föreningens verksamhet
Forum har under 2020 arbetat med att stärka förutsättningarna för idéburna organisationer att påverka
samhällsutvecklingen och bidra till demokratin och välfärden. Coronakrisen har präglat Forums arbete
under året. Forum har arbetat med påverkansarbete och opinionsbildning samt fört dialog med
exempelvis regering, departement och myndigheter om hur våra medlemmar och civilsamhället har
påverkats av pandemin och hur regeringens stödpaket kan anpassas för civilsamhället. Forum har
under året deltagit i flertalet utredningar och ingett remissvar, tex "Idéburen välfärd" och "Ändringar i
det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar".
Forums verksamheter har på olika sätt stöttat idéburna organisationer under året. Volontärbyrån har
genom sin förmedling av ideella uppdrag underlättat för organisationer för att komma i kontakt med fler
frivilliga och för människor att engagera sig ideellt. Volontärbyrån har också utbildat organisationer i att
rekrytera, samordna och behålla frivilliga. Under coronapandemin har många organisationer haft
utmaningar kring det ideella engagemanget, till exempel med att äldre frivilliga inte längre kunnat
engagera sig, och Volontärbyrån har under året på olika sätt stöttat organisationer i att ställa om i sin
verksamhet. Verksamheten Ideella jobb har underlättat för idéburna organisationer att rekrytera till
betalda jobb och praktikplatser, samt gjort det enklare för människor att söka jobb inom idéburen
sektor.
Under 2020 har Forum arbetat med att sprida kunskaper om, och förbättra förståelsen för
civilsamhället och den idéburna sektorn. Forum har fortsatt sin löpande omvärldsbevakning kring ideell
sektor och ger regelbundet ut nyhetsbrev. Genom utbildningar, seminarier och mötesplatser har Forum
och dess verksamheter bidragit till ett ökat intresse för, samt ökad kunskap om sektorn och det ideella
engagemanget. I samband med den internationella Frivilligdagen den 5 december arrangerade Forum
och Volontärbyrån "Frivilligveckan". Under den veckan var det fokus på det ideella engagemanget
genom att till exempel arrangera seminarier och dela ut utmärkelsen Årets volontär samt Årets initiativ.
Forum är även initiativtagare till och en del av Nysta, civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt
samhällskontrakt, där civilsamhällets aktörer samlas kring samtidens utmaningar och hur
civilsamhället har en roll i Sveriges utveckling efter coronapandemin.
I slutet av maj flyttade Forum till nya lokaler på Klara Södra Kyrkogata i Stockholm.
Ändamålsuppfyllelse
Sammantaget har verksamheten bedrivits inom ramen för ändamålet. Genom opinions- och
påverkansarbetet samt den fördjupade kunskapsutvecklingen och det bredare verksamhetsstödet har
Forum - idéburna organisationer med social inriktning under 2020 bidragit till att stödja samt förbättra
förutsättningarna för idéburen organisering med social inriktning.
Värd för NOD-kansliet
Regeringen ger årligen MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i uppdrag att utse
en organisation som värdorganisation till NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället). Forum har varit värd för det kansli som upprättats sedan 2011.
Det innebär att Forum har det formella ansvaret för kansliet, tecknar avtal, sköter den ekonomiska
redovisningen och anställer personal. NOD har en kanslichef och fyra anställda. Det intäktsförda
statsbidraget för NOD 2020 uppgick till totalt 7 120 715 kronor.
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Organisation
Medlemmar
Forum - idéburna organisationer med social inriktning hade under året 37 ordinarie
medlemsorganisationer samt 1 associerad medlem.
Styrelse
Styrelsen väljs vid representantskapsmötet som genomförs vartannat år och nedan förtecknas de som
valdes vid representantskapsmötet 2020. Styrelsen har haft sju sammanträden under året. Alla
mandat är tvååriga.
Patrik Schröder (ordförande)
Erika Brundin (vice ordförande)
Cecilia Tengroth
Karin Svedberg
Mattias Ingeson
Kjell-Åke Waldner
Sissela Helgesson

Utveckling av organisationens verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Balansomslutning
Medlemsorganisationer
Föreningens intäkter
Eget kapital

2020-12-31
1 626 446
7 393 759
37
16 465 121
216 220

2019-12-31
4 080 721
6 137 349
38
24 093 482
-130 687

2018-12-31
5 187 525
7 545 616
41
22 346 602
-615 246

2017-12-31
7 330 286
7 170 530
40
20 651 685
-624 955

Belopp i kr
2016-12-31
6 805 430
5 285 259
38
19 038 806
-579 025

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ekonomi
Under 2020 har arbetet för att skapa en ny ekonomistruktur, digitalisera ekonomihanteringen och få
effektivare processflöden varit prioriterat. Det ekonomiska resultatet för 2020 blev (+) 346 907 kronor,
vilket innebär att det negativa egna kapitalet som Forum haft sedan 2011 nu är återställt.
Övriga händelser och viktiga beslut
2020 har i princip helt varit präglat av covid-19. Forum har gjort mycket utåtriktat arbete med rapporter,
opinionsarbete och medlemsmöten för att på olika sätt vara relevanta för medlemmarna och påverka
politiken att stötta civilsamhällets organisationer. Internt har Forum liksom många andra organisationer
behövt göra stora justeringar och anpassningar i verksamheten. Forum och Volontärbyrån driver
flertalet samarbeten och projekt och där har större eller mindre justeringar behövt göras. Forum och
Volontärbyrån har trots ett tufft år också upplevt att det funnits positiva effekter, exempelvis i form av
ökad digitalisering och en stor önskan från människor att engagera sig ideellt och hjälpa till. Forum har
tagit del av stöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter.
Fortsatt arbete har under 2020 skett för att skapa effektiva ekonomirutiner, övergå till nytt lönesystem
och stärka administrationen. All ekonomihantering sker from den 1 februari av Aperi Consulting.
Under 2020 fortsatte samtal om möjligheten att tillsammans med Famna, IDEA, KFO och andra delar
av civilsamhället, skapa en gemensam organisation som kan arbeta både med arbetsgivarfrågor och
intressepolitik. Exakt vad det kommer att innebära för Forum är i dag oklart. När förslag finns kommer
dessa att läggas fram för medlemmarna på ett årsmöte. Förhoppningen ligger i att Forum, tillsammans
med andra, kan skapa ett sammanhang där vi får ett större genomslag för våra frågor och kan
använda våra samlade resurser mer effektivt.
Under 2020 bestod Forums ledning av Patrik Schröder som arbetande styrelseordförande och Maria
Alsander som Forums kanslichef.
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Representantskapet beslutade om en ny verksamhetsinriktning för 2021-2024. I den fortsatta
samhällsutvecklingen kommer frågor som rör idéburen organisering, demokrati och välfärd vara
fortsatt centrala. Det är tydligt att det finns en oro kring det krympande demokratiska utrymmet bland
civilsamhällets organisationer. I pandemins kölvatten ser vi också att utsattheten och klyftorna ökar
och Forums medlemmars arbete och det ideella engagemanget blir allt viktigare för att möta detta och
vara en röstbärare för många människor.

Förändring av eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

2020-12-31
-130 687
346 907
216 220

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
balanseras i ny räkning
Summa

-130 687
346 907
216 220
216 220
216 220

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

639 999
14 198 675
1 626 446
16 465 120

643 000
19 338 904
4 080 721
30 857
24 093 482

-6 439 188
-9 406 297

-10 765 176
-12 186 601

-188 523
-83 660
-16 117 667

-641 507
-14 938
-23 608 222

Verksamhetens resultat

347 453

485 260

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-546
346 907

45
-746
484 559

Årets resultat

346 907

484 559

Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader

Not

2
3

4
5
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

6

17 099

70 775

7

-

99 460

8

260 000
260 000

260 000
260 000

277 099

430 235

65 232
116 230
412 616
594 078

196 338
28 823
1 328 904
1 554 065

Kassa och bank

6 522 582

4 153 050

Summa omsättningstillgångar

7 116 660

5 707 115

SUMMA TILLGÅNGAR

7 393 759

6 137 350

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

-130 687
-130 687

-615 246
-615 246

Årets resultat

346 907
346 907

484 559
484 559

Summa eget kapital

216 220

-130 687

377 505
377 505

377 505
377 505

783 571
4 582 177
358 707
1 075 579
6 800 034

466 874
23 750
4 014 655
638 872
746 381
5 890 532

7 393 759

6 137 350

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

Avsättningar
Avsättningar i projekt
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Erhållna men ej utnyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

10
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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.
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 vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
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.
Balansräkningen
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och
nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider
tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar 5 år
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet genom direkt avskrivning.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier 5 år
Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på
balansdagen.
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Not 2 Bidrag
Socialstyrelsen
MUCF, NOD
Kommunala bidrag
Landstings- och länsstyrelsebidrag
EU-bidrag
MUCF, projektbidrag
IOP
PTS
Arvsfonden -Tillit o demokrati
PAN 2030
Stiftelsebidrag
KFO
Kungl Patriotiska Sällskapet
Postkodstiftelsen
Övriga bidrag
Extra medlemsintäkt

2020-01-012020-12-31
2 000 000
7 120 711
1 838 000
116 000
140 274
1 048 688
800 000
350 000
100 000
80 000
605 002
-

2019-01-012019-12-31
1 950 000
8 514 863
1 788 000
1 719 851
127 400
1 225 759
244 052
491 084
400 000
300 002
100 000
80 000
29 476
315 417
2 053 000

14 198 675

19 338 904

Not 3 Nettoomsättning per verksamhetsgren
Nettoomsättning per verksamhetsgren
Gemensamma inklusive Ideella jobb
Samhällspolitiska enheten
Volontärbyrån
Techsoup
NOD
Summa

2020-01-012020-12-31
170 645
71 998
1 383 803
1 626 446

2019-01-012019-12-31
206 764
702 464
1 830 401
1 341 092
4 080 721

2019-01-012019-12-31
17,42
17,42

Varav män
7,46
7,46

2020-01-012020-12-31
567 922
6 154 930
6 722 852

2019-01-012019-12-31
765 050
7 603 020
8 368 070

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2020-01-012020-12-31
17,83
17,83

Varav män
7,08
7,08

Löner och andra ersättningar
Ledamöter i styrelse och generalsekreterare
Anställda
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Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader exkl särskild löneskatt
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

2020-01-012020-12-31
540 932
1 923 186
2 464 118

2019-01-012019-12-31
746 764
2 796 548
3 543 312

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn
Inventarier, verktyg och installationer
Direkt avskrivning
Totalt

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

53 676
16 744
118 103
188 523

281 024
55 169
305 314
641 507

Inventarier anskaffade för NOD:s kansli är direktavskrivna eftersom det är kopplat till det projektmedel
som tilldelats för respektive verksamhetsår.

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

1 404 250
1 404 250

1 375 750
28 500
1 404 250

-1 333 475
-53 676
-1 387 151

-1 052 451
-281 024
-1 333 475

17 099

70 775

2020-12-31

2019-12-31

581 158
118 103
-275 844
423 417

207 344
373 814
581 158

-481 698
193 128
-16 744
-118 103
-423 417

-121 215

-

99 460

Not 7 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
-Direkt avskrivning*)
Redovisat värde vid årets slut

-55 169
-305 314
-481 698

*) Inventarier anskaffade för NOD:s kansli är direktavskrivna respektive verksamhetsår eftersom det är
kopplat till det projektmedel som tilldelats.
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Not 8 Andra långfristiga fordringar
2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

260 000
260 000

260 000
260 000

2020-12-31

2019-12-31

262 500
1 213 959
1 697 698
960 520
87 500
360 000
4 582 177

57 509
262 500
1 048 689
1 618 409
770 524
227 774
29 250
4 014 655

Fordran avser hyresdeposition för NOD:s kansli.

Not 9 Erhållna men ej utnyttjade bidrag
Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen:
Länsstyrelsen Stockholm
Stockholms Stad
MUCF
MUCF-NOD
Postkodstiftelsen
Borders, EU-projekt
Stiftelsebidrag och övriga organisationssamarbeten

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin fortsätter att påverka civilsamhällets organisationer och ställer stora krav på
anpassning och omställning av verksamheterna, så även för Forum. För många organisationer innebär
det också en ekonomisk påfrestning och osäkerhet inför framtiden. Flera av Forums medlemmar
spelar en viktig roll för att hantera de utmaningar som uppstått på grund av pandemin och kommer
fortsatt att ha stor betydelse då pandemin för med sig långsiktiga konsekvenser som exempelvis ökad
utsatthet, försämrad psykisk ohälsa och arbetslöshet.
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsåret som påverkat organisationens
ställning och resultat.
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Underskrifter
Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Patrik Schröder
Styrelseordförande

Erika Brundin
Vice ordförande

Cecilia Tengroth

Karin Svedberg

Mattias Ingeson

Kjell-Åke Waldner

Sissela Helgesson

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Angelica Stööp
Auktoriserad revisor

Cecilia Bergström
Förtroendevald revisor
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