Revisionsrapport från Lekmannarevisorerna i
Barncancerfonden för verksamhetsåret 2019
Lekmannarevisorernas ansvar
Vi lekmannarevisorer har härmed skapat denna rapport i enlighet med Barncancerfondens
stadgar. Vi har i enlighet med stadgarna att kontrollera så att Barncancerfonden:
- (1) Sköts på ett ändamålsenligt sätt dvs. enligt "att" paragraferna i stadgarna samt
- (2) Den interna kontrollen är tillräcklig dvs. att processer, rutiner och etablerade arbetssätt
finns och används så att riskerna för insamlade medel i sin helhet kommer ändamålen till
del.
Då det även finns en auktoriserad revisor är vårt uppdrag att titta på vad Barncancerfonden
gör och låta de auktoriserade revisorerna kontrollera hur, då de har större resurser att gå på
djupet för att kontrollera att processer och rutiner efterföljs.
Vi ser oss som medlemsföreningarna, familjernas och givarnas ögon in i Barncancerfondens
verksamhet.

Vi har under 2019 koncentrerat oss på fyra områden:
1. Deltagit i styrelsemöten för att bättre förstå hur styrelsen arbetar samt gått igenom allt
styrelsematerial, redovisningar och övrig dokumentation som används för att leda och
strukturera Barncancerfondens verksamhet.
2. Bedömt barncancerrelevansen dvs om tagna beslut som ligger i linje med vad de
drabbade familjerna och givarna kan förvänta sig.
3. Forskningsnämndernas lekmän. Dess kunskap och bedömningar om hur
forskningsmedlen fördelas samt hur dessa kunskaper kommer styrelsen och verksamheten
till del.
4. Genomgång av processkartläggningen som de auktoriserade revisorerna för att bedöma
om denna ger en rättvisande bild av nuläget samt om Barncancerfonden flyttat fram
positionerna under året.
Nedan följer resultat per punkt ovan i form av öppen revisionsrapport:

1. Styrelsemöten
Barncancerfondens styrelsemöten har stor uppslutning. När alla styrelseledamöter, inklusive
ordförande, är närvarande utgör dessa elva personer. Därtill är vanligtvis
generalsekreterare, sekreterare utom styrelse och ytterligare personer närvarande. Utöver
särskilt adjungerade personer har t ex valberedning och revisorer möjlighet att närvara
förutom de tidigare nämnda.
Med så många personer närvarande vid styrelsemöten ställer det stora krav på god ledning,
tydligt fokus och att ärenden är väl förberedda ärenden. Det är väsentligt att styrelsen ska
kunna utnyttja styrelsemötena effektivt för att säkerställa en gemensam förståelse för de
ärenden de har att fatta beslut om.

För att säkerställa Barncancerfondens verksamhet är det av stor vikt att de kompetenser och
insikter som Barncancerfonden behöver finns representerade i styrelsen.

Resultat
Frågeställningar kring styrelsens sammansättning, kompetens och arbetsförhållanden är så
omfattande att de skulle behöva utredas och beredas i särskild ordning.

2. Barncancerrelevans
Som en utgångspunkt för granskning av Barncancerfondens styrelses arbete har vi
lekmannarevisorer valt begreppet barncancerrelevans. Därvid har vi noterat det
styrelsearbete som förekommit under året som faller inom detta begrepp enligt följande.
Begreppet barncancerrelevans är vittomfattande och saknar klar avgränsning. Därför har vi
valt att avgränsa oss till de delar som vi uppfattar såsom varande av övergripande betydelse
för Barncancerfondens verksamhet och arbete för dess medlemmar.
Därvid har följande väsentliga punkter identifierats:
- Säkerställande av medel till verksamhet (insamling mm)
- Verksamhet som i vid bemärkelse direkt stöder barn och familjer under och efter
behandling mot barncancer, inklusive påverkansarbete
Resultat
Barncancerfondens styrelse har under året ägnat betydande uppmärksamhet åt spörsmål
med klar barncancerrelevans. En betydande del av arbetet har haft som syfte att ta fram en
strategi för Barncancerfondens framtida verksamhet, men även (naturligt nog) att fastställa
verksamhetsplan för det närmast kommande verksamhetsåret. Såväl av strategiskt arbete
som arbete med verksamhetsplanen framgår att Barncancerfondens styrelse har fattat
beslut med inriktning att stärka områden med barncancerrelevans. Det finns faktiskt fog för
att uttala att verksamhetsåret 2019 kan sägas ha varit barncancerrelevansens år med
avseende på strategiskt fokus och beslut om ökade satsningar såväl strategiskt mot år 2025
som för närmast kommande verksamhetsår.

3. Forskningsnämndernas lekmän
Sammanfattningsvis kan sägas att lekmännen i forskningsnämnderna gör ett mycket
omfattande arbete. De läser in sig på 100-tals ansökningar och diskuterar deras relevans
och prioritering i grupp. De försöker skaffa sig en total överblick samt få nämnderna att alltid
tänka på barncancerfamiljerna i första hand och kanske inte alltid på vetenskaplig höjd.
Risken för forsknings-jäv är stor i en så liten krets som de svenska universiteten och
högskolorna men lekmännen bevakar detta och ser till att frågan hanteras enligt det
regelverk som finns i Barncancerfonden (och som i stora stycken är samma som i andra
liknande organisationer och statliga forskningsorgan).

Resultat
Forskningsnämndens lekmän anser att Barncancerfondens styrelse i högre utsträckning
skall använda lekmännen som bollplank för att utveckla strategier i ändamålet ”forskning”.
Detta är även lekmannarevisorernas uppfattning.
För övrigt finns det inget som tyder på att de beslutade anslagen skulle gå till fel projekt eller
att de varit föremål för jäv.

4. Genomgång av processkartläggning
Enligt uppdraget revisionsuppdraget skall vi tillse att den interna kontrollen är tillräckligt. Här
har vi inhämtat kunskap från de auktoriserade revisorerna om den processkartläggning som
pågått i flera år och om det skett förbättringar under året samt från de aktiviteter som
bedrivits av kansliet och dokumenterats i styrelsehandlingar samt styrelsens beslut.
Resultat
Vi kan se att det gjorts framsteg inom alla områden.

Uttalande
Som sammanfattning ser vi en enorm vilja hos Barncancerfondens styrelse och medarbetare
att leva efter våra mål och vision dvs att stödja familjer och barn som drabbats av
barncancer på allra bästa sätt. Att driva en så stor komplex och snabbrörlig verksamhet är
komplicerat.
De ovanstående resultaten är sådana att vi lekmannarevisorer stödjer att årsmötet fattar
beslut om ansvarsfrihet för Barncancerfondens styrelse för verksamhetsåret 2019.

Göteborg 2020-03-23

Åke Lundsten
Lekmannarevisor

Helen Wikman Bådner
Lekmannarevisor

Magnus Frid
Lekmannarevisorsuppleant

Linda Lundgren
Lekmannarevisorsuppleant

