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Förvaltningsberättelse 2021
Barncancerfonden Södra, organisationsnummer 845001–3415 .

FÖRVALTNING
Styrelsen
Under 2021 har ett ordinarie årsmöte och åtta protokoll
förda möten hållits, varav ett var konstituerande . Styrelsen  
för Barncancerfonden Södra, organisationsnummer 
845001–3415, lämnar härmed följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2021 . Årsredovisningen är upprättad  
i svenska kronor, SEK . 

Ordinarie ledamöter
Markus Alm, ordförande
Holly Wattwil, vice ordförande
Pernilla Lindén, sekreterare
Fredrik Hollander, kassör
Henrik Osberg, ledamot
Annika Brocknäs, ledamot
Håkan Malmqvist, ledamot 

Suppleanter 
Isabella Åström
Monika Magnusson
Erika Emricksdotter Asp
Leyla Babayan 
Nina Palmqvist
Ken Åström

Revisor 
Maria Ekelund, auktoriserad revisor, Deloitte AB

Lekmannarevisor 
Henrik Nilsson, ordinarie 
Anders Jönsson, suppleant 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Syfte och ändamål
Barncancerfonden Södra är en av sex regionala barncancer
föreningar i Sverige . Föreningen är ideell och representeras 
i styrelsen för Barncancerfondens riksförbund . Föreningens 
ändamål och uppgifter enligt stadgarna (kap 1 § 3) är att: 
•  beakta och tillvarata intressen och rättigheter för barn 

och ungdomar samt deras närstående, som har eller har 
haft cancer eller närliggande sjukdom . 

•  driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn 
och ungdomar samt deras närstående . 

•  driva och utveckla kontaktverksamhet för närstående till 
barn och ungdomar som dött i cancer eller närliggande 
sjukdom .

•  informera om föreningens verksamhet, framsteg och nya 
rön inom området barncancer .

•  samverka med övriga medlemsföreningar för att bidra 
till en hög och likvärdig kvalitet för samtliga medlems
föreningar i Barncancerfonden . 

Barncancerfonden Södra kan även i övrigt anslå medel  
i enlighet med ändamålet .
 
Verksamheten i stort 
Barncancerfonden Södra bildades år 1984 . Föreningen är 
helt beroende av gåvor från privatpersoner, organisationer 
och företag .
  Barncancerfonden Södra är, likt de andra fem regionala 
föreningarna, knuten till ett av Sveriges sex barnonkologiska 
centrum . Det lokala centrat ligger i Lund, vars upptagnings
område är Skåne, Kronobergs och Blekinge län . 
  I södra Sverige insjuknar cirka 60–70 barn om året . 
Huvuddelen av den barnonkologiska verksamheten i Lund 
är koncentrerad till avdelning 64 på Barn och ungdoms
sjukhuset (BUS) . Behandling av barn med hjärntumörer 
sker, förutom på avdelning 64, även på avdelning 62 . För
eningens verksamhet är kopplad till avdelningarna i Lund, 
samt ett antal hemsjukhus . Dessa hemsjukhus finns i Malmö, 
Helsingborg, Kristianstad, Växjö och Karlskrona .
  Arbetet i Barncancerfonden Södra bygger på ideella 
arbetsinsatser som, med stöd av de anställda på kansliet, 
arbetar för att ge barn med cancer och deras familjer stöd 
och möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter . 
Barncancerfonden Södras insamlade medel går direkt till 
ändamålsenliga kostnader, såsom familjestöd, information 
och rekreation . 
  Föreningen bidrar med aktiva insatser vid barnsjuk
huset i Lund med syfte att skapa kontaktytor, erbjuda stöd 
och sprida information till våra medlemmar . Exempelvis 
arrangerar Barncancerfonden Södra middagar, fikaträffar, 
underhållning och pysselkvällar flera gånger per vecka 
under hela året . Vid inskrivning på barncanceravdelningen 
delar föreningen ut ryggsäckar med åldersanpassat innehåll 
till barnen . Alla barn och ungdomar som insjuknar erbjuds 
även ett Supersnöre . Genom Supersnöret kan barnen skapa 
ett unikt snöre där varje pärla berättar vad de har gått 
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Insamling 1 %

Administration 12 %

igenom under sin cancerbehandling . Exempelvis finns det 
en pärla för strålbehandling, en för röntgen, och så vidare . 
Ryggsäckarna och Supersnöret är två delar av det gemen
samma grundstöd som alla föreningar inom Barncancer
fonden erbjuder nyinsjuknade .
  Utanför sjukhusen är det volontärer, med stöd av kansli, 
som erbjuder aktiviteter och stöd för drabbade familjer . 
Under 2021 har Barncancerfonden Södra arbetat i enlighet 
med den nya arbetsmodell som föreningen lanserade under 
2020 (se behovsanalys och referensgruppsarbete nedan) . 
  Tidigare låg stort fokus på att ordna aktiviteter för de 
cancerdrabbade barnen och deras familjer . Aktiviteterna 
arrangerades av ideellt engagerade volontärer . Från och med 
2021 och framåt utgår istället verksamhetsplanering, 
handlingsplaner och disponering av resurser utifrån en 
behovsanalys . Denna behovsanalys baseras på ett referens
gruppsarbete från 2020 där samtal förts med drabbade 
medlemmar i olika konstellationer med syfte att bättre 
kunna urskilja de faktiska behov som finns hos familjerna . 
Arbetet med behovsanalys och referensgrupper är en ny 
och egenframtagen metod som vilar sig på en tolkning av 
föreningens nya stadgar från 2019, som ställer högre krav 
på att tillvarata medlemmarnas rättigheter och sprida 
information . Syftet med referensgrupperna är att identifiera 
familjernas behov för att kunna erbjuda verksamhet som 
svarar upp mot behoven, samt att i enlighet med stadgarna 
verka för bästa möjliga vård och livssituation för de barn 
som drabbats av cancer samt deras närstående och tillvarata 
medlemmarnas intressen och rättigheter . 
  Behoven som identifierats i referensgruppsarbetet har  

behövt kategoriseras, exempelvis som frågor föreningen 
kunnat lösa på egen hand eller som frågor som krävt sam 
verkan . Frågor som krävt samverkan har exempelvis handlat 
om politiska sakfrågor, där identifierade sakfrågor genom
arbetats nationellt tillsammans med riksförbundet och 
seder mera drivits i samverkan med föreningen . Genom 
samverkan med riksförbundet och andra barncancerföre
ningar har föreningen också kunnat möta andra behov hos 
medlemmarna . Till exempel en önskan om diagnosspecifika 
samtalsgrupper och digitalt samtalsstöd, vilket erbjudits av 
Barncancerfonden Västra och riksförbundet under året .  
  Några saker som genomförts i föreningen under året, 
baserat på behovsanalysen, är promenadgrupper för 
drab bade föräldrar, ett spelcommunity för drabbade 
ungdomar och syskon (för att kunna mötas digitalt under 
pandemin), införandet av språkvolontärer som särskilt kan 
stödja drabbade familjer som inte pratar svenska eller 
engelska samt en satsning på utökat psykosocialt stöd i 
föreningen . Barncancerfonden Södra har även arbetat aktivt 
med att förstärka samarbetet med kuratorn på barncancer
avdelningen för att kunna etablera kontakt och erbjuda stöd 
till nyinsjuknade under pandemin då det varit besöksförbud 
på sjukhuset . 
  Föreningen har också haft fokus på att erbjuda drabbade 
föräldrar rätt information i rätt tid genom att ta fram former 
för inledningssamtal med alla nyinsjuknade . Utifrån det 
samtalet erbjuds sedan riktad information anpassad efter 
familjens egen situation för att ge bästa möjliga stöd . 
  Övrig kommunikation med medlemmar har primärt 
skett genom föreningens digitala kanaler i form av ett digitalt 
nyhetsbrev som utkommer cirka nio till tio gånger per år, 
Barncancerfonden Södras webbplats och genom sociala 
medier såsom Facebook och Instagram . 
  Barncancerfonden Södra äger rekreationsanläggningen 
Möllegården på Österlen, en rekreationsanläggning i Tjörnarp 
och två bostadsrätter i Lindvallen . Dessa har funnits tillgäng
liga för familjer att hyra till en subventionerad kostnad 
baserat på deras medlemstatus .
  Under 2021 fanns en heltidsanställd koordinator och 
en heltidsanställd administratör på föreningens kansli . 
Tjänsterna finansierades av riksförbundet Barncancer fonden . 
Kansliet har gett stöd till styrelsen med bland annat verk
samhetsplanering, beslutsunderlag till styrelsemöten, 
pro jektledning av evenemang och aktiviteter, volontär
samordning, löpande administration, insamling och 
kommunikation . För att säkerställa att ekonomisk redovisning 
genomförs enligt gällande regelverk har detta arbete skötts 
av ekonomiavdelningen på riksförbundet Barncancer
fonden . Föreningens ordförande och vice ordförande har 
haft ett nära samarbete med enheten Föreningsstöd, där 

Så här används din gåva
Grafen visar fördelningen av kostnader 2021

Ändamål  
87 %
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kanslipersonalen haft sin organisatoriska hemvist . Enheten 
för föreningsstöd ingår i avdelningen för Verksamhet på 
Barn cancerfonden . Ett nära samarbete har även funnits med 
de andra fem barncancerföreningarna, i syfte att verka för 
ett likvärdigt stöd till drabbade barn och familjer . 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Året 2021 var tillsammans med 2020, ett år med flera 
omfattande förändringar för Barncancerfonden Södras 
verksamhet till följd av den pågående pandemin .
 
Pandemins påverkan på verksamheten
I mars 2020 drabbade covid19 Sverige med full kraft . När 
samhället inledde sina restriktioner gällande utbrottet agerade 
både föreningen Barncancerfonden Södra och riksförbundet 
Barncancerfonden snabbt och kraftfullt . Alla inplanerade 
aktiviteter och evenemang ställdes in på obestämd tid  
och flera digitala lösningar utvecklades . Under 2021 har 
pandemin fortsatt satt sin prägel på Barncancerfondens 
Södras verksamhet .
  Under våren 2021 förblev alla fysiska aktiviteter inställda, 
precis som under föregående år . Under hösten förbättrades 
pandemiläget och föreningen genomförde vissa fysiska 
aktiviteter, exempelvis promenadgrupper, en mammahelg, 

en pappahelg och en familjehelg på Skånes Djurpark . 
Under 2020 utvecklades flera digitala aktivitets och stöd
former som Barncancerfonden Södra har fortsatt att 
genomföra under 2021 . Ett av de initiativ som har pågått 
under året är det uppskattade Lyckohjulet som alla barn 
och syskon under behandling, och strax därefter, erbjudits 
möjlighet att spela på . Via Lyckohjulet fick barnen ha digital 
kontakt med Jakob Balabrega, en favorit från sjukhuset, 
och även vinna olika priser som sedan postades hem till 
dem . Ett annat initiativ var att styrelsen beslutade att skicka 
en sommargåva till alla drabbade Amedlemmar som var 
under behandling . Gåvan innehöll bland annat presentkort 
på Stadium, inträde till Tropikariet och Skånes Djurpark, 
glassbiljett på GB, glassbiljett till Helsingborgs glassfabrik 
och minigolf för hela familjen .  
  Vissa aktiviteter, såsom digitalt påskpyssel och digitalt 
halloweenpyssel, har även erbjudits i samarbete med de 
andra fem barncancerföreningarna . Medlemmar i Barncancer
fonden Södra har även erbjudits möjlighet att delta i digitala 
arrangemang som riksförbundet Barncancerfonden anordnat, 
till exempel Maxa Livet och digitalt ungdomsstorläger på 
våren och hösten .  
  Under året har nya uppgifter tilldelats föreningens cirka 
190 volontärer, som vanligtvis hjälper till med att arrangera 

Foto: Anders Larsson
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aktiviteter och evenemang för barnen och deras familjer . 
Exempelvis har några istället hjälpt till med inköp, packning 
och leveranser till hemsjukhusen .
  Genom digitala lösningar och fortsatt uthyrning av  
rekreationsanläggningarna har föreningen därmed, trots 
svåra utmaningar, lyckats främja sitt ändamål genom att 
vara ett fortsatt stöd, om än på distans .

Livsviktigt 
Under 2020 och 2021 har föreningen tillsammans med  
övriga barncancerföreningar i landet och riksförbundet 
Barncancer¬fonden, ingått i ett arbete om en ny och 
gemensam målbild och vision att sträva mot tillsammans 
under de kommande åren . Denna konkretiseras i det 
gemensamma idéprogrammet Livsviktigt som antogs på 
riksförbundets årsmöte . 
  Föreningen yrkade avslag för beslut, att fastställa 
idéprogrammet, under riksförbundet Barncancerfondens 
årsmöte den 8 Maj 2021 . Ombuden och styrelsen för  
föreningen grundar sitt beslut i att materialet inte utgör  
en slutgiltig produkt, vilket framgår i förslaget till beslut  
vid årsmötet, där den strategiska planen först avses  
färdigställas inför årsmötet 2022 tillsammans med tillsatta 
utredningar avseende såväl insamling som likvärdigt stöd, 
vilket utgör väsentliga delmängder till projektet som avses 
avslutas . Ett bifall av materialet då innebär en accept av 
materialets slutprodukt, som förväntas vara klart först år 
2022 vilket inte accepteras . Föreningen framförde tre  
tydliga krav som förutsättning innan materialet kan bifallas, 
vilka utgörs av att materialet måste vara färdigställt, att 
materialet ska vara tydligt och att materialet skall vara  
demokratiskt förankrat . Vår tolkning av terminologin  
”demokratiskt förankrat” är direkt associationsrättslig,  
vilket innebär att korrekt processgång i beslutet är att  
medlemsföreningarnas medlemmar äger företräde i beslut .  
Eftersom beslutet kan innebära förändringar av föreningar
nas verksamhet inom såväl utbud av tjänster, legal besluts
förhet, löpande förvaltning, kapitalplacering, och insamling 
genom tvingande strategier och beslut, äger medlemmarna 
företräde i fråga . 

Årsmötet för riksförbundet 
Barncancerfonden biföll inte yrkandet, vilket medförde att 
föreningen lämnade in en reservation mot beslutet .
  Idéprogrammet livsviktigt kommer inte vara föremål 
för beslut under riksförbundet Barncancerfondens årsmöte 
2022, mot bakgrund av att den strategiska planen inte är 
färdigställd och att tillsatta utredningar inte har färdigställts . 

Barnrättspolicy
Under 2021 beslutade styrelsen att även Barncancerfonden 
Södra ska anta den policy för barns rättigheter som 
riksförbundet Barncancerfonden tagit fram under året .  
Beslutet grundar sig i att barn är kärnan i vårt arbete och  
att vi har ett ansvar för att garantera barns trygghet – varje 
dag . Alla barn i vår verksamhet ska behandlas respektfullt 
och ha rätt att uttrycka sin åsikt . Barn ska skyddas mot alla 
former av kränkningar, fysiska, psykiska och sexuella 
övergrepp och sexuellt utnyttjande . Det innebär bland  
annat att samtliga medarbetare, förtroendevalda, övriga 
representanter för Barncancerfonden samt leverantörer  
och partners är skyldiga att i samband med anställning  
eller uppdrag underteckna vår policy för barns rättigheter . 
Anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade som 
kommer i direkt kontakt med barn inom verksamheten  
ska även visa upp utdrag ur polisens belastningsregister . 

Grundstöd
I slutet av 2020 beslutades det, i samverkan mellan alla 
barncancerföreningar och riksförbundet, om ett gemen
samt grundstöd till familjer vars barn drabbats av cancer . 
Konceptet lanserades i januari 2021 . Grundstödet består 
bland annat av ryggsäckar med åldersanpassat innehåll till 
nyinsjuknade barn och deras syskon, Supersnöret, stick
presenter, pyssel och middagar på barncanceravdelningen, 
med mera . I överenskommelsen ingår att riksförbundet 
garanterar finansieringen vid behov .
  Grundstödet har utvärderats under hösten 2021 och 
kommer att justeras under 2022 för att ännu bättre svara 
mot drabbade barn och familjers behov . 

Rekreationsanläggningar
Barncancerfonden Södras tre rekreationsanläggningar har 
under året utgjort en viktig del i verksamheten, främst då 
möjligheten att skicka medlemsfamiljer dit varit oförändrad 
under pandemin . Tack vare anläggningarnas storlek och 
läge har det funnits gott om utrymme för flera familjer att 
vistas i en trygg och lugnande miljö utan någon risk för 
smittspridning . Rekreationsanläggningarna är en mycket 
uppskattad plattform för att erbjuda såväl kontaktverksam
het som rekreationsmöjligheter, vilka ger drabbade familjer 
en kontrast mot en dyster vardag . Genom utvärderingar 
har föreningen löpande följt upp familjers synpunkter kring 
anläggningarna och fastigheterna har förvaltats genom tre 
olika fastighetsgrupper . Under år 2020 och 2021 har fören
ingen valt att renovera samtliga fastigheter, och passat på 
att i så stor utsträckning som möjligt tillgänglighetsanpassa 
fastigheterna . 
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Under året har en särskild satsning gjorts på familjer som 
mist då rekreationsanläggningarna har abonnerats till för
mån för dessa familjer . Detta har gjorts löpande under hela 
året tillsammans med syskonstödjare . 
  Möllegården, föreningens rekreationsanläggning på 
Österlen, erbjuder boende till tre familjer samtidigt . En 
familj kan bo i Möllan, och två familjer i huset . Möllegården 
har funnits i föreningen längst, och det är en anläggning 
som är omtyckt, välkänd och populär . Detta märks särskilt 
under lov och högtider, då förfrågningarna om att få hyra 
brukar vara extra många . För medlemmarnas trygghet och 
utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer valde föreningen att 
stänga en lägenhet, vilket medfört att färre antal medlemmar 
haft möjlighet att hyra anläggningen .

• Under 2021 har 41 familjer bott på Möllegården .

Barncancerfonden Södras två bostadsrätter i Lindvallen 
erbjuder boende för två familjer samtidigt, med totalt tio 
sängplatser i varje lägenhet . Lägenheterna är vanligtvis 
fullbokade genom en årlig ansökningsprocess som täcker 
främst vinterns högsäsong . Högsäsongen 2020/2021 påver
kades dock av pandemin då ovanligt många avbokningar 
skedde med kort varsel, till följd av rädsla för covid19 . 
Under senvåren 2021 totalrenoverades lägenhet 738, vilket 
innebar att båda lägenheterna var avstängda för att under
lätta möjligheten att flytta möbler och annat mellan lägen
heterna . Lägenheten färdigställdes under sommaren och 
från juli stod båda lägenheterna redo för uthyrning på nytt . 
  Barncancerfonden Södra har även under vintern  
2021 valt att ingå i styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinter
gatan 1 . Föreningen är nu representerad i bostadsrätts
föreningen på en ordförandepost genom Markus Alm, som 
ordinarieledamot genom Holly Wattwil och som styrelse
suppleant genom Ove Svärdhagen . 

• Under 2021 har 37 familjer bott i Lindvallen .

Föreningens nyaste rekreationsanläggning förvärvades 
under 2019 och går under namnet Tjörnarp . De fyra små 
stugorna samt det större huset erbjuder plats åt fem familjer 
samtidigt och ligger vackert vid Tjörnarpssjön . 

•  Under 2021 har 67 familjer bott i Tjörnarp (varav 11 av 
dessa familjer var Amedlemmar från Barncancerfonden 
Västra och Barncancerfonden Östra som fick möjligheten 
att söka till sommarsäsongen) . 

Avdelning 64 på barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Innan pandemin arrangerades tre aktiviteter per vecka på 
barncanceravdelningen i Lund . Detta innebar att familjerna 
som låg inne på avdelningen erbjöds pysselkväll varje 
måndag, middagsbuffé med pysselhörna varje onsdag samt 
spelkväll med snacks varje torsdag . Alla aktiviteter arrang
erades med hjälp av insatser från Barncancerfonden Södras 
volontärer .
  När covid19 drabbade samhället på allvar i mars 2020 
ställdes alla större regelbundna aktiviteter in på sjukhuset . 
Besöksförbud inleddes och Barncancerfonden Södra har 
sedan dess inte haft möjlighet att närvara på plats med 
volontärer . Föreningen har dock fortsatt att skicka fika  
och middagar till de inskrivna familjerna . Exempelvis har 
alla barn under behandling kunnat ta del av pizzakvällar, 
måndagsfika och fredagsmys med snacks . Barnen har  
erbjudits pysselboxar regelbundet, och under högtider  
som exempelvis halloween och jul fanns godis, pyssel  
och dekorationer tillgängligt . 
  Barncancerfonden Södra har även ordnat med pre
senter, pyssel, köksredskap och annat som familjer och  
personal efterfrågat och önskat sig . Barncancerfonden  
Södra har, liksom tidigare, sponsrat avdelningen med 
Supersnöret, stickpresenter, pysselskåp, fruktkorgar och 
akvarium på avdelningen . 

Avdelning 62 på barn- och ungdomssjukhuset i Lund 
På denna avdelning behandlas barn med olika sjukdomar, 
inte bara cancer . För att ge ett mer likvärdigt stöd även till 
de barn som behandlas på avdelning 62 (främst barn med 
hjärntumör) har fler insatser gjorts på denna avdelning än 
tidigare . Detta trots att majoriteten av barnen på denna av
delning får sin behandling på avdelning 64 . Under året har 
föreningen exempelvis erbjudit Supersnöret, stickpresenter 
samt fika, godis och dricka varje vecka . 
Gåvor från privatpersoner, företag och föreningar
Barncancerfonden Södra samlar in pengar till ändamålet 
och verksamheten på ett flertal olika sätt . Primärt kommer 
intäkterna från privatpersoner, organisationer/stiftelser och 
företag . Föreningen har även bössinsamlingar, något som 
dock avtagit genom åren till följd av samhällets minskande 
användande av kontanter . Detta föranledde under 2020 ett 
styrelsebeslut om att sluta med fysiska bössor . Under en 
övergångsperiod, som innefattade år 2021, ska de fysiska 
bössorna slussas ut och ersättas av så kallade Swishbössor, 
en form av bössa som redan används och uppskattas .
  Under 2021 har Barncancerfonden Södra mottagit gåvor 
från privata givare, företag, organisationer och stiftelser . 
Föreningen har mottagit fyra testamentsgåvor, varav en av 
dem var mycket stor . Från företag har stora gåvor inkommit 
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från bland annat Professionell Säkerhet i Skåne AB samt från 
Engelbrektsboden AB och Landskrona MM Padel AB till 
följd av två större samarbeten . Stora gåvor har även 
erhållits från organisationer och stiftelser såsom Armec 
Lindebergs Stiftelse, Hans och Gurli Ambrosius Stiftelse, 
Stiftelsen Slag för hjältar, Kristianstads MCgrupp, Bike4Life 
team Växjö och Mondo Stiftung . Föreningen har även 
erhållit bidrag från riksförbundet på cirka 210 000 kr, bland 
annat för grundstödet . Föreningen har fått subventionerade 
priser eller gåvor från företag och andra föreningar till ett 
uppskattat värde på omkring 65 000 kr .

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Barncancerfonden Södras kansli hyr kontorslokal genom 
kontorshotellet Mindpark i centrala Lund, och är därmed 
delaktigt i Mindparks hållbarhetsarbete, däribland genom 
att källsortera .
  Som förening arbetar Barncancerfonden Södra aktivt 
med att vara tillgänglig för alla medlemmar, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder . 
Det viktigaste kriteriet som avgör en medlems tillgång till 
aktiviteter, stöd och hjälp från Barncancerfonden Södra är 
istället föreningens medlemspolicy, där Amedlemmar alltid 
prioriteras i första hand, Bmedlemmar därefter och Cmed
lemmar i sista hand .
  Under 2021 har ett nytt referensgruppsarbete påbörjats 
för att uppdatera föreningens samlade bild av medlemmarnas 
behov och önskemål, med särskilt fokus på mångfaldsfrågor . 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2022 kommer den gemensamma målbild och den 
vision som formulerades i idéprogrammet Livsviktigt att 
speglas i föreningens arbete . Det strategiska styrelsearbetet 
kommer bland annat att fokusera på att ytterligare stärka 
gemenskapen mellan föreningarna och, tillsammans med 
dem, gemenskapen mellan förening och riksförbund . Ex
empelvis genom att gemensamt justera det grundstöd som 
lanserades under 2021 för att det ännu bättre ska svara mot 
drabbade barns och familjers behov .
  Barncancerfonden Södra kommer även att arbeta 
vidare med mångfaldsfrågor . Det sker främst genom det 
uppdaterade referensgruppsarbetet, som initierades under 
hösten 2021, och som har haft särskilt fokus på mångfald . 
Referensgruppsarbetet kommer ligga till grund för 
styrelsens verksamhetsplanering under 2022 och ge ännu 
bättre inblick i medlemmarnas behov och önskemål . 
  Målet är även att tillsammans med riksförbundet hitta 
metoder för att förbättra finansiell långsiktighet och stabilitet . 

Styrelsearbetet ska också kunna bidra med insikter till hjälp 
för den utökade och utmanande forskningsfinansierings
strategin som antagits inom Barncancerfonden .
Föreningens kapitalplacering i sina fastigheter under 2020 
har medfört en fortsatt verksamhet i enlighet med ända
målet . Föreningens styrelse beslutade därför om ytterligare 
investeringar i fastigheterna under 2021, vilket är en god 
kapitalplacering samt garanterar Barncancerfonden Södras 
medlemmar en fortsatt trygghet framöver .

MEDLEMMAR 
Barncancerfonden Södras medlemsantal var vid verk
samhetsårets utgång 795 medlemmar . För att räknas som 
medlem i Barncancerfonden Södra ska man ha betalt in sin 
medlemsavgift på 200 kr, alternativt blivit medlem som 
nyinsjuknad familj under året . Första året som medlem är 
gratis för drabbade familjer . Av 795 medlemmar är 285 
Cmedlemmar, det vill säga stödmedlemmar i föreningen . 
Övriga 510 medlemmar är A och Bmedlemmar, vilket 
innebär att de är drabbade familjer under behandling eller 
med avslutad behandling . Bmedlem förblir även den familj 
som mist sitt barn .
  Under 2021 har 45 nya Amedlemmar och 44 nya 
Cmedlemmar tillkommit . Då en del medlemmar valt att 
avsluta sina medlemskap eller avstått från att betala årets 
medlemsavgift, så har medlemsantalet i sin helhet endast 
ökat med 42 medlemmar mot föregående verksamhetsår . 

ANSTÄLLDA 
På Barncancerfonden Södra fanns under året en förenings
koordinator, Martina Mårlind, och en föreningsadministratör, 
Emma Andersson . Båda finansierades av riksförbundet 
Barncancerfonden . Föreningskoordinatorn ansvarade bland 
annat för koordinering av aktiviteter och volontärer samt 
verksamheten på barnsjukhuset och kommunikation .  
Föreningsadministratören (anställd på 100 procent men 
tjänstledig på 16 procent) ansvarade bland annat för 
föreningens rekreationsanläggningar, företagssamarbeten, 
givarservice, kommunikation, hemsidan, inbjudningar och 
information om aktiviteter, samt hantering av fakturor och 
medlemsregister . 

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT 
Barncancerfonden Södra har värdepapper, framför allt så 
kallade strukturerade produkter och fonder . De hanteras av 
tre olika förvaltare, som förvaltar enligt den placeringspolicy 
som Barncancerfonden bestämt . Dessa tre förvaltare finns  
i SEB, Svenska Handelsbanken och Garantum . Förvaltningen 
är både aktiv och passiv och sker i annans regi, vilket innebär 
att föreningen köper tjänsten .
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ÖVRIG INFORMATION 
Föreningen har under verksamhetsåret representerats av 
Holly Wattwil som ordinarie ledamot och av Henrik Nilsson 
som suppleant vid riksföreningen Barncancerfondens  
styrelsesammanträden . 
  Föreningen har deltagit i arbetsgrupper arrangerade 
av Barncancerfonden . Föreningen har varit representerad  
i Samverkansgruppen och vid Barncancerfondens stormöten .
Föreningen har ett 90konto och är därmed kontrollerad av 
Svensk Insamlingskontroll .

Telefon: 04042 65 64
E-post: sodra@barncancerfonden .se
Webbplats: https://www .barncancerfonden .se/lokala 
foreningar/sodra/

Post och besöksadress: 
Barncancerfonden Södra
Mindpark
Bytaregatan 4D
222 22 Lund

Plusgiro: 90 03 302
Bankgiro: 900–3302
Swish: 123 900 3302

RESULTAT OCH STÄLLNING
Enligt Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar samtliga 
organisationer med 90konto, ska minst 75 procent av 
insamlade medel gå till ändamålet och högst 25 procent av 
insamlade medel får gå till insamling och administration . 
Under 2021 uppnådde föreningen inte riktigt det först
nämnda kravet, vilket framgår av nyckeltalssammanställ
ningen nedan . Detta är framför allt hänförligt till aktiviteter 
som inte kunnat genomföras på grund av pandemin .
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Nyckeltal

År 2021 2020 2019 2018 2017

TOTALA VERKSAMHETSINTÄKTER (tkr)
(Rapport Svensk Insamlingskontroll) 5 504 4 077 6 651 7 339 5 594

ÄNDAMÅLSKOSTNADER (tkr) 3 665 4 188 5 741 5 049 4 886

INSAMLINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER (tkr) 557 625 592 673 575

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR (tkr) 32 77 43 118 199

RESULTAT (tkr) 1 313 658 399 1 731 331

EGET KAPITAL (tkr) 
(Rapport Svensk Insamlingskontroll) 23 746 22 433 23 091 22 692 20 961

ÄNDAMÅLSKOSTNADER/INTÄKTER (%)

(rapport Svensk Insamlingskontroll) 67 102 86 69 87

INSAMLINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER/INTÄKTER (%) 

(rapport Svensk Insamlingskontroll) 10 15 9 9 10

MEDLEMSANTAL 795 754 1 135 1 016 959
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Funktionsindelad resultaträkning

År Not 2021 2020

VERKSAMHETSINTÄKTER

Medlemsavgifter 146 500 130 702

Gåvor 2 4 990 987 3 663 629

Övriga intäkter 3 366 150 282 850

Summa verksamhetsintäkter 5 503 637 4 077 181

VERKSAMHETSKOSTNADER 4

Ändamålskostnader 3 664 985 4 187 544

Insamlingskostnader 46 677 62 796

Administrationskostnader 5 510 416 562 180

Summa verksamhetskostnader -4 222 078 -4 812 521

VERKSAMHETSRESULTAT 1 281 559 -735 339

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper 6 31 657 77 390

Summa resultat från finansiella investeringar 31 657 77 390

Resultat efter finansiella poster 1 313 216 -657 950

Årets resultat 1 313 216 -657 950
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark 7 9 414 528 8 938 494
Inventarier 691 982 565 428

10 106 510 9 503 922

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 3 240 426 3 239 034
Bostadsrätter Lindvallen 9 3 325 000 3 325 000

6 565 426 6 564 034

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 16 671 936 16 067 956

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 63 930 70 100
Övriga fordringar 46 111
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 142 708 99 337

206 684 169 548

KASSA OCH BANK 7 520 559 7 041 965
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 727 243 7 211 513

SUMMA TILLGÅNGAR 24 399 179 23 279 469

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel 18 631 18 631
Balanserat resultat 23 727 293 22 414 077

23 745 924 22 432 707
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 513 186 608 918
Övriga skulder 31 830 8 349
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 108 239 229 495

653 255 846 762

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 399 179 23 279 469

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Ändamålsbestämda 
medel

Balanserat  
resultat Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 20210101 18 631 23 072 026 657 950 22 432 707
Disposition av föregående års resultat 657 950 657 950
Årets resultat 1 313 216 1 313 216
Utgående balans 2021-12-31 18 631 22 414 077 1 313 216 23 745 924
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NOT 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens redovisnings och värderingsprinciper överens
stämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), 
Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och 
BFNAR 2021:1 (Vissa redovisningsfrågor med anledning av 
coronaviruset) . Principerna är oförändrade jämfört med 
tidigare räkenskapsår . 

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovi
sas 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 inbetalningarna för medlemskap 
i föreningen . Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen 
från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod 
som avses .

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång som 
har ett värde utan att ge motsvarande värde i utbyte är en 
gåva eller ett erhållet bidrag . Om tillgången erhålls därför 
att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa 
villkor och om föreningen 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 som huvudregel som intäkt när de 
erhålls . Gåvor i form av tjänster redovisas inte som intäkt .

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för förening
en . Till övriga intäkter räknas hyresintäkter från rekreations
boenden som föreningen äger .

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ända
måls, insamlings och administrationskostnader 

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras 
till föreningens uppdrag enligt stadgarna . 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är direkta kostnader för det arbete 
som riktar sig till föreningens samtliga givare . 

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs 

för att administrera organisationen . Administrationen utgör 
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren . Administrati
va kostnader är tex styrelsemöten, redovisningstjänster och 
revision av föreningen .

Leasing
Samtliga föreningens operationella leasingavtal kostnads
förs löpande över leasingperioden .

BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff
ningsvärdet om inget annat anges nedan .

Materiella anläggningstillgångar
Materiella nläggningstillgångar värderas till anskaffnings
värdet minskat med avskrivningar enlig plan . Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod . 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 5–40 år
Inventarier 5 år

Borttagande från balansräkningen sker vid avyttring eller 
utrangering .

Tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärdet 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 anskaffningsvärdet . Alla tillgångar som innehas för risk
spridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betrak
tas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets 
princip respektive vid nedskrivningsprövning .

Noter

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

NOT 2 | INSAMLADE MEDEL 2021 2020
Allmänheten 2 483 714 1 076 912
Företag 242 296 358 596
Andra organisationer 681 277 704 871
Stiftelser och fonder 1 583 700 1 523 250
Summa insamlade medel (gåvor) 4 990 987 3 663 629

NOT 3 | ÖVRIGA INTÄKTER 2021 2020
Hyror Sälen 152 950 125 400
Hyror Möllegården 77 500 72 500
Hyror Tjörnarp 135 700 84 950

Summa 366 150 282 850 
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NOT 4 | LEASING 2021 2020
Föreningen hyr kontorslokaler,  
hyran uppgår till 

 
235 533

 
240 400

Föreningen hyr akvarium, hyran uppgår till 14 089 13 508

Summa 249 622 253 908

Kontorslokalerna hyrs tillsvidare med en uppsägningstid på 
6 månader . Akvarierna hyrs tillsvidare .  
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

2021 2020
Inom 1 år 273 989 216 932
Summa 273 989 216 932

NOT 5 | REVISION 2021 2020
Revisionsarvode Deloitte 10 000 10 000
Summa 10 000 10 000

NOT 6 |  RESULTAT FRÅN ÖVRIGA  
VÄRDEPAPPER

 
2021

 
2020

Realisationsresultat vid försäljningar 0 66 977
Utdelningar 31 657 10 413
Summa 31 657 77 390

I Årsredovisning 2020 togs utdelningar upp under rubriken Övriga 
ränteintäkter och räntekostnader .

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 7 |  MATERIELLA 
ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR

 
2021-12-31

 
2020-12-31

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde byggnad  
och mark 10 720 976 10 677 151

Årets inköp 371 494 43 825
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 11 092 470 10 720 976
Ingående avskrivningar 2 262 451 1 979 329
Årets avskrivningar 299 405 283 122
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 561 856 -2 262 451
Utgående redovisat värde 8 530 614 8 458 525
Förbättringsarbete på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde förbättrings
utgifter på annans fastighet

 
479 969

 
0

Årets inköp 479 938 479 969
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 959 907 479 969
Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 75 993 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -75 993 0
Utgående redovisat värde 883 914 479 969
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde inventarier 694 699 334 416
Årets inköp 304 347 360 283
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 999 046 694 699
Ingående avskrivningar 129 271 52 442
Årets avskrivningar 177 793 76 829
Utgående ackulmulerade avskrivningar -307 064 -129 271
Utgående redovisat värde 691 982 565 428
Utgående redovisat värde 10 106 510 9 503 922

NOT 8 |  LÅNGFRISTIGA 
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 
2021-12-31

 
2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 239 034 4 095 354
Förvärv 1 392 0
Försäljningar 0 856 320
Utgående anskaffningsvärde 3 240 426 3 239 034
Utgående redovisat värde 3 240 426 3 239 034
Specifikation av värdepapper,  
fonder och aktier

Redovisat 
värde

Marknads-
värde

Handelsb Ak A 7 473 6 654
Handelsb Ak B 32 039 32 448
Industrivärden Ak A 1 392 1 442
SEB Ak A 322 706 424 995
SEB Ak C 10 017 13 907
GAP AO Sverige 2809 183 600 211 302
SEB PB Aktiv 25 201 538 237 673
SEB PB Aktiv 50 1 323 547 1 829 391
SHB Multi A 40 A1 Sek 1 072 787 1 537 029
SHB Kortränta 85 327 85 988
Summa 3 240 426 4 380 829

NOT 9 | BOSTADSRÄTTER 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 325 000 3 325 000
Utgående anskaffningsvärde 3 325 000 3 325 000

NOT 10 |  FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 
2021-12-31

 
2020-12-31

Upplupna intäkter 0 0
Förutbetalda kostnader 142 708 99 337
Summa 142 708 99 337

NOT 11 |  UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 
2021-12-31

 
2020-12-31

Upplupna kostnader 80 639 88 895
Förutbetalda intäkter 27 600 140 600
Summa 108 239 229 495

NOT 12 |  KÖNSFÖRDELNING BLAND 
STYRELSELEDAMÖTER

 
2021-12-31

 
2020-12-31

Antal på balansdagen 7 7
Varav män 4 5

NOT 13 | STÄLLDA SÄKERHETER 2021-12-31 2020-12-31
Inga Inga

NOT 14 | EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2021-12-31 2020-12-31
Inga Inga
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