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Förvaltningsberättelse 2021 
Styrelsen för Svenska Färdtjänstföreningen (SFF) får härmed avge årsredovisning samt 
redovisning av förvaltningen av föreningens verksamhet för år 2021.  

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
SFF är en ideell förening. SFF´s styrelse har under år 2021 haft sitt säte i Stockholm. 

Föreningen är ett samarbetsorgan för landets färdtjänstorganisationer/handläggare/utredare 
som vill medverka till att gemensamma angelägenheter om samhällsbetalda transporter kan 
diskuteras och utvecklas. 
Föreningens syfte är att: 
- Underlätta erfarenhetsutbyte 
- Anordna seminarier och utbildningar 
- Ta initiativ till att det finns handböcker 
- Sprida nyheter i branschen 
- Öka professionalismen hos alla som arbetar inom branschen 
- Samverka med andra intresseorganisationer inom sektorn 
- Inom SFF;s intresseområde arbeta med  opinionsbildning mot regering och myndigheter 
samt i förekommande fall avge remissyttrande. 

Medlemmar 
Föreningen bildades 2001 och medlemmarna består av enskilda kommuner, Regionala 
Kollaktivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag samt ett fåtal enskilda personer som tidigare 
innehaft ledande tjänster inom färdtjänstområdet.  

I föreningen är 90 enskilda kommuner registrerade som medlemmar. Därutöver är 165 
kommuner indirekt anslutna via de 16 registrerade Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna 
(RKM). Tillsammans är därmed 258 kommuner representerade vilket utgör ca 89 % av 
landets kommuner. Härutöver finns Riksfärdtjänsten Sverige samt 2 länstrafikbolag vilka 
bland annat ombesörjer upphandling av trafikkapacitet för ett stort antal kommuner i Västra 
Götaland och Östergötland. 

Föreningen har 6 enskilda medlemmar samt 5 hedersmedlemmar vilka nu och under tidigare 
år fortsatt starkt bidragit till föreningens verksamhet. 

Information 
Föreningens främsta informationskanaler är webbsidan, www.fardtjanst.nu. 
Webbsidan uppdateras fortlöpande med nyheter och kursutbud och har under 2020 omarbetats 
med ny och förhoppningsvis tydligare layout. 

Utöver webbsidan har det under året kommit ut tio nyhetsbrev med aktuell information. 
Nyhetsbrevet skickas till medlemmarnas mailadresser. Det sänds även till övriga intresserade. 

Förvaltning 
Högsta beslutande organ är föreningsstämman som enligt stadgar äger rum före maj månads 
utgång. Årets årsmöte genomfördes den 5 maj som ett digitalt möte, på grund av den fortsatt 
rådande pandemin. Föreningen förvaltas av en styrelse som utses av föreningsstämman. 
Föreningsstyrelsen har under året bestått av ordföranden och sex ledamöter samt tre suppleanter. 
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Föreningsstyrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande 
möte.  

Främjande av ändamålet 
På grund av pandemin har föreningen inte kunnat genomföra några fysiska kurser. Däremot 
har föreningen vidareutvecklat de digitala kursutbudet genom att webbsända utbildningarna 
via studio. Totalt deltog sammanlagt 180 personer vid årets kurser.  
 
Föreningen har medverkat vid ett webbinarium om utbildningskrav på taxiförare samt varit 
med och anordnat ett seminarium kring EU´s så kallade mätdirektiv rörande fjärrstyrning av 
taxametrar. Föreningens traditionella vårseminarium i anslutning till föreningens årsmöte fick 
tyvärr ställas in på grund av pandemin. Årsmötet genomfördes därför digitalt. 
 
Föreningen har även via styrelsen under året haft kontinuerlig kontakt på olika sätt och olika 
nivåer med såväl Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Regioner samt aktuella 
myndigheter och departement i syfte att informera, samarbeta och påverka i frågor som ligger 
inom föreningens intressesfär.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Den rådande pandemin har även under 2021 på ett mycket påtagligt sätt påverkat föreningens 
verksamhet. Övergången till att tillhandahålla kursutbudet digitalt har som nämnts 
vidareutvecklats genom att dessa nu erbjuds från en särskilt inrättad studio och i en mer 
professionell form. Modellen kan komplettera ordinarie kursutbud med webbsända dito även i 
framtiden, efter pandemin. Detta möjliggör att fler i landet kan delta i föreningens kurser.  

Samtliga möten, såväl styrelsemöten som möten med professionen har genomförts som 
digitala möten. Den externa mötesverksamheten och det administrativa arbetet har därmed 
kunnat genomföras på i stora stycken normalt vis eftersom det även under normala 
förhållanden i stor utsträckning genomförs som distansarbete.  

Flerårsöversikt 
Verksamhetsresultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till ett underskott om -65 084 SEK. 
Hela underskottet föreslås balanseras i ny räkning. Det främsta skälet till 2021-års underskott 
är de minskade intäkterna i samband med kursverksamheten. Se i övrigt de särskilda noterna i 
resultat- och balansräkningen. 

Jämförande nyckeltal i kronor 
 2021 2020 2019 2018 2017 

Föreningens intäkter 388 625 359 550 902 145 986 453 1 043 954 
Balansomslutning 1 220 325 1 297 799 1 393 972 1 333 591 1 343 875 
Årets resultat -65 084 -49 607 50 409 52 095 114 274 
Erhållna gåvor och bidrag 30 575 24 000 20 000 20 000 40 000 
Eget kapital 1 049 907 1 114 992 1 164 599 1 114 190 1 055 003 
Soliditet 86% 86% 84% 84% 78% 
Antal medlemmar 118 116 123 124 125 
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Resultaträkning     
 

Not 2021-01-01- 
2021-12-31 

 2020-01-01- 
2020-12-31 

Redovisningsprinciper 1    

 
    

Verksamhetsintäkter     
Medlemsavgifter  11 200  11 000 
Bidrag 2 30 575  27 750 
Nettoomsättning 3 346 850  320 800 
Summa föreningens intäkter  388 625  359 550 

     
Verksamhetskostnader     
Ändamålskostnader 4 -273 029  -214 557 
Administrationskostnader 5 -179 279  -193 200 
Summa föreningens kostnader  -452 309  -407 757 

     
Rörelseresultat  -63 684  -48 207 
     
Finansiella poster     
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 400  -1 400 
Summa finansiella poster  -1 400  -1 400 
     
Resultat efter finansiella poster  -65 084  -49 607 
 
Årets resultat före skatt  

 
- 65 084  

 
- 49 607 

     
Skatt 22%  0  0 

Resultat efter skatt  -65 084  -49 607 
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Balansräkning     
 Not  2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar     
     

Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter   40 141 50 125 
Summa kortfristiga fordringar   40 141 50 125 
     
Kassa och bank   1 180 185 1 247 674 
 
Summa tillgångar   

1 220 325 1 297 799 

     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital     
Eget kapital vid räkenskapsårets början    1 114 992 1 164 599 
Årets resultat   -65 084 -49 607 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut   1 049 907 1 114 992 

     
Kortfristiga skulder     
Skatteskulder   -7 707 -2 318 
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter   178 125 185 125 
Summa kortfristiga skulder   170 418 182 807 
 
Summa eget kapital och skulder   

1 220 325 1 297 799 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (ÅRL) samt bokföringsnämndens  
allmänna råd (BFNAR 2016:10, uppdaterad 2021112) om Årsredovisning i mindre företag (K2).     
Resultaträkning     
Medlemsintäkter     
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationens namn.      
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den  
tidsperiod som avses.     
Bidrag      
Utgörs i huvudsak av sponsorsbidrag till verksamheten.      
Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad  
bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga  
värdet av den tillgång som föreningen fått eller kommer att få.      
Nettoomsättning      
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.      
Personalkostnader      
Föreningen har inga egna anställda utan alla tjänster upphandlas eller utförs av medlemmar 
i styrelsen.      
 
Balansräkning       
Fordringar       
Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.   
Anläggningstillgångar      
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan  
och nedskrivning. 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande  
avskrivningstider: 
Datorer 3 år, Inventarier 5 år. 
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Upplysningar till resultat- och 
balansräkningen    

 2021-01-01-
2021-12-31  2020-01-01-

2020-12-31 
Not 2 Bidrag    

 Sponsorsintäkter 30 000  24 000 
 Bokprojektet 566  3 750 
 Övriga intäkter 9  0 
 Summa bidrag 30 575  27 750 
     

  
2021-01-01-
2021-12-31  2020-01-01-

2020-12-31 
Not 3 Nettoomsättning    

 Serviceavgifter 222 000  223 100 
 Kursintäkter 124 850  97 700 
 Summa Nettoomsättning 346 850  320 800 
     

 
 2021-01-01- 

2021-12-31  2020-01-01- 
2020-12-31 

Not 4 Ändamålskostnader    
 Kurskostnader 223 592  160 303 
 Bokprojektet 0  3 000 
 Information 39 437  48 254 
 Seminarier 10 000  3 000 
 Summa ändamålskostnader 273 029  214 557 
     

 
 2021-01-01- 

2021-12-31  2020-01-01- 
2020-12-31 

Not 5 Administrationskostnader    
 Kansli- och kursadministration 105 659  124 046 
 Förvaltningskostnader  73 620  69 154 
 Summa administrationskostnader 179 279  193 200 
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Underskrifter 
Stockholm …… april 2022 

 

Per Junesjö Pehr Elfstrand Anna-Karin Malm 
Ordförande  
 
 
 
Lars Lindahl Mathias Holmlund Lars Hellström 
 
 
 
Pia Borg Lindblom   
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Svenska Färdtjänstföreningen. Org.nr 857209-9607 
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska 
Färdtjänstföreningen för år 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorernas ansvar 
Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar och riskbedömningar som styrelsen gjort när den 
upprättat årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till försummelse eller på annat sätt har handlat i strid med 
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund 
för våra uttalanden nedan. 
 
Uttalanden 
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 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter 
har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
 
Vi tillstyrker 

- att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen. 
- att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

 
 
Stockholm den …… april 2022  
 
 
 
Bo Jonsson   Kenneth Svärd 
Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor 
 
 
 


