


 

         skäl
för medlemskap i Verdandi

       1.  Du blir medlem och gör att Verdandi finns.

       2.  Du jobbar aktivt för social rättvisa och ett
       samhälle fritt från alkoholskador och miss-
       bruk.

       3.  Du arbetar aktivt mot rasism, främlings-
       fientlighet och segregation.

       4.  Du är med och påverkar Verdandi och 
       skapar ett ändå bättre Verdandi.

       5.  Du får nya vänner – från hela landet.

       6.  Du kan vara med och representera 
       Verdandi i olika forum och ännu starkare 
       påverka andra och samhället.

       7.  Du kan delta i alternativt firande vid 
       helger såsom jul och påsk. Du kan också
       delta i olika sommaraktiviteter med andra.

       8.  Du kan åka på kurser och utbildningar.

       9.  Du kan växa som ledamot i våra styrelser 
       och lära dig folkrörelsearbete och ledarskap.

       10.  Du får många glada skratt tillsammans 
       med kompisar.

Foto:  Eva Lach, verksamhetsledare i Verdandi Örebro.    Verdandis 
ordförande Rasken Andréasson delar ut Verdandiljuset 2017 till
Malena Ernman.    FNs Internationella Fattigdomsdag den
17 oktober: Verdandi manifesterar för social rättvisa på 
Medborgarplatsen i Stockholm.
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Vi Verdandi arbetar för ett jämlikt samhälle 
där stöd och insatser ges efter behov och 
betalas solidariskt av befolkningen som 
helhet. Rätten till vård, omsorg och behand-
ling ska ges på lika villkor till hela befolk-
ningen. Vårt mål är ett alkoholskadefritt 
samhälle utan drogproblem. 

Vi vänder oss framförallt till människor som befinner 
sig i en utsatt levnadssituation för att de ska kunna 
förbättra sina levnadsvillkor. Verdandi arbetar aktivt 
för att alla ska kunna delta i och påverka samhälls-
utvecklingen. I enlighet med dessa målsättningar 
bedriver Verdandi informations- och opinionsbildande 
arbete och förebyggande och socialt stödjande arbete. 
All verksamhet i Verdandi är drog-och alkoholfri.
     Verdandiförbundet stödjer Verdandis lokala och 
regionala arbete för att skapa mötesplatser dit alla 
är välkomna.
     Under 2020 har Verdandi genomfört kamratstöd 
för vuxna på fler än 25 orter i alkohol- och drogfri 
miljö. Grupperna är blandade vad gäller ålder, kön, 
etnicitet, bakgrund och livssituation. Vi har cirka 20 
lokaler – öppna för alla – där människor i utsatta 
bostadsområden kan träffas och umgås, ta en kopp 
kaffe eller en lunch till självkostnadspris. 

I vår verksamhet har vi hjälpt till med myndighets-
kontakter och ekonomisk rådgivning, erbjudit fritids-
sysselsättning, demokratiutbildning, utflykter, studie-
cirklar och ett socialt sammanhang för människor 
som behöver en ny omgivning för att kunna bryta 
ett missbruk eller beroende. 
     Vi arbetar för att stärka brukarinflytandet i miss-
bruks- och beroendevård, inom vård och socialtjänst. 
Vi har utbildat regionala företrädare i brukarinflytan-
de och spridit kunskap om vår egen modell för brukar-
styrda brukarrevisioner och certifiering av brukarin-
flytande. Vi har gett support till brukarrevisioner och 
regionala brukarråd genom telefonstöd, utbildningar 
och deltagande i konferenser. Verdandi arbetar för 
att förbättra missbruks- och beroendevården genom 
opinionsbildning, remissvar, nätverkande, uppvakt-
ningar samt politiska och myndighetskontakter. 
Vi samverkar med andra brukarorganisationer för 
att driva krav på ökat brukarinflytande. 
     Vi har arbetat mer med samsjuklighet än tidigare, 
det vill säga personer som kombinerar missbruk 
med någon form av psykisk ohälsa. Vi har kontinuer-
ligt försökt påverka den statliga Samsjuklighetsut-
redningen med inspel och förslag till förbättringar 
för denna grupp. Vår uppfattning är att denna grupp 
växer. Vi har varit medarrangör för konferenser om 
brukarinflytande i missbruksvård, angränsande sjuk-
vård och socialtjänst.
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Verdandis alkohol- och drogpolitiska grupp följer 
utvecklingen av drogpolitiken och ANDTS-
strategin med fokus på förslag till förändringar. 
Gruppen har varit mycket aktiv i opinionsbild-
ning inför regeringens framtagande av en ny 
ANDTS-strategi. I detta arbete har Verdandi 
samarbetat med andra organisationer inom 
civilsamhället. Samarbetet har varit framgångs-
rikt på flera punkter.
      Vi är aktiva i åtta regionala brukarråd och har 
deltagit i Socialstyrelsens brukarråd för miss-
bruks/beroendefrågor. Vi är aktiva medlemmar 
i Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och 
dess styrelse där vi främst ägnar oss åt frågor 
som rör socialt utanförskap, välfärd, social rätt-
visa och missbruk/beroende. Vi är aktiva med-
lemmar i CAN – Centralförbundet för Alkohol 
och Narkotikaupplysning – och dess styrelse. 
CAN ger ut rapporter och kartläggningar av 
drogvanor, missbruk och mående och sprider 
information om alkohol och andra drogers på-
verkan på såväl samhället som enskilda individer.
Vi har deltagit i samrådsgrupper på Socialdepar-
tementet i frågor som rör missbruk/beroende/-
socialtjänst. Vi deltar i referensgrupper till SKR – 
Sveriges kommuner och regioner – och vi arbetar 
för att resurscentra för missbruks/beroendevård 
skapas.
      Verdandi är medlem i följande organisationer: 
Civilsamhällesorganisationer i samverkan CIVOS, 
Unga Örnars vänners riksorganisation, Arbetarnas 
Bildningsförbund ABF, Olof Palmes internationella 
center, Svenska FN-förbundet, Arbetsgivarorgani-
sationen Fremia, European Anti Poverty Network 
EAPN Sverige, Riksskådebanan, Nätverket mot 
hedersrelaterat våld, Centralföreningen för alko-
hol- och narkotikaupplysning CAN, Centralför-
bundet för socialt arbete, CSA, Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek, Svenska Arkivförbundet, 
Folkrörelsernas arkivförbund, Riksförbundet 
för sexuell upplysning RFSU och Nätverket 
för Barnkonventionen. 
      Verdandi är också med i samarbetet Folkkraft 
som framförallt arbetar med att motverka segre-
gation i storstädernas miljonprogramområden. 
I Folkkraft deltar förutom Verdandi också LO, 
ABF, PRO, Hyresgästföreningen, Folkets Hus 
och Parker samt Unga Örnar.
      Vi bedriver en kontinuerlig omvärldsbevak-
ning och sprider kunskap om forskning och poli-
tisk utveckling. Vi har bedrivit påverkansarbete 
med utgångspunkt i människors utsatthet och 
med särskild uppmärksamhet riktad mot lång-
tidsarbetslösa, långtidssjuka, personer med

sjuk- och aktivitetsersättning, gamla, ensamma, 
människor som långvarigt behöver försörjnings-
stöd, personer i psykisk ohälsa och självklart 
personer med olika typer av beroende samt 
barn som växer upp i missbruksmiljöer.
Forum för kunskapsspridning och påverkansar-
bete är: Ledarkonferenser (samlandet av verk-
samhetsledare från olika delar i landet), semi-
narier och konferenser, medlemsutbildning och 
nätverksarbete. Vi använder oss av hemsida, 
tryckt informationsmaterial, tidningen Verdan-
disten, ett månatligt informationsblad (”För-
bundsnytt”) samt sociala medier som Twitter, 
Facebook och Instagram.
      Verdandi har varit aktiva i den alkohol- och 
drogpolitiska debatten i form av pressmeddelan-
den, debattartiklar i dagspress, fack- och organi-
sationstidningar. Verdandi har också synts med 
insändare och debattartiklar i lokala tidningar.
Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar 
för vårt sociala och kamratstödjande arbete. 
En del aktiviteter har ställts in med hänvisning 
till myndigheternas rekommendationer och 
restriktioner. Andra verksamheter har gjorts om 
för att inte bidra till smittspridning, till exem-
pel genom att förläggas utomhus eller genom 
begränsningar i antalet deltagare. Verdandi har 
trots pandemin lyckats genomföra aktiviteter och 
verksamheter i ungefär lika stor omfattning som 
tidigare år, men det har krävts mer planering och 
större fantasi.
      Verdandi har drygt 4 000 medlemmar men når 
uppskattningsvis 10–15 000 deltagare i våra verk-
samheter. Medlemsutvecklingen är svagt negativ 
vilket lett till förslag om förbättrad medlemsvärv-
ning som ska behandlas på kongressen 2021.
Den lokala verksamheten utgår från kamratstöd 
och vardaglig solidaritet. Verdandi är inte och ska 
inte uppfattas som en myndighet. Vi är medmän-
niskor och kamrater, grannar och vänner. I vårt 
kamratstöd erbjuder vi hjälp med myndighetskon-
takter, ekonomisk rådgivning, ökad kunskap om 
beroendeproblem, demokratiutbildning och kun-
skap om rättigheter gentemot socialtjänst, vård, 
försäkringskassa och arbetsmarknaden. På flera 
håll driver Verdandi Bostad först, boendestöd som 
hjälper till med bostad/akutboende. Det kombine-
ras med boendereferenser, hjälp till alkohol- och 
drogfri livsföring eller stöd för att minska intaget 
av alkohol och andra droger. De boende får råd 
om vardagliga rutiner och hjälp med att komma 
i kontakt med myndigheter och vårdgivare liksom 
med arbetsgivare och arbetsförmedling. 
      Verdandis rättvisekontor erbjuder stöd vid kon-
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takter med myndigheter och socialtjänst, bud-
getrådgivning och skuldsanering, hjälp med att 
läsa och förstå viktiga brev, sällskap till viktiga 
möten, kontakt med härbärgen, missbruksvård 
och socialpsykiatri. Verdandis rättvisekontor är 
ett komplement till kommunala medborgarkontor 
och människor i alla åldrar är välkomna till dessa.
Verdandis alkohol- och drogpolitiska grupp ger 
underlag för att Verdandis representanter i exter-
na grupper (som Socialstyrelsens brukarråd, Vår-
danalys brukarråd, SKRs arbetsgrupp för nationellt 
resurscentrum för beroendevård med flera) ska 
kunna bidra med underlag för myndighetsbeslut 
angående vårdfrågor. 
      Verdandis arbete för ökat brukarinflytande 
har förankrats lokalt och regionalt i Verdandis 
avdelningar och distrikt. Dessa utgör samtidigt 
regionala delar av Verdandis resurscentrum för 
brukarinflytande, Brukarkraft (som är en ekono-
misk förening bildad 2018).
      Det regionala arbetet i Brukarkraft har gett 
stöd för grupper i landet som vill genomföra 
brukarstyrda brukarrevisioner enligt Verdandis 
modell. Våra brukarstyrda brukarrevisioner och 
vårt arbete med att certifiera brukarinflytande 
har spritts till myndigheter och kommuner samt 
regioner med ansvar för rehabilitering av perso-
ner i missbruk eller beroende och som står långt 
från arbetsmarknaden. Brukarstyrda brukarrevi-
sioner ger bättre beslutsunderlag för förvaltningar 
som har att göra med klienter som utvecklat skad-
ligt bruk. Certifiering av brukarinflytande är en 
samproduktion mellan brukare och personal som 
fungerar som ytterligare en modell för långsiktig 
utveckling av brukarinflytande i olika verksamheter.
      Våra brukarrevisioner riktar sig främst till 
verksamheter inom kommunal missbruksvård 
eller regioners beroendevård. Vi har under 2020 
i ett tiotal kommuner genomfört brukarstyrda 
brukarrevisioner under ledning av Verdandiför-
bundets kansli, inklusive våra brukarrevisioner 
i samordningsförbund. Till följd av Coronapan-
demin kompletterade vi brukarstyrda brukarre-
visioner med digitala svarsmöjligheter. Cirka 500 
respondenter har fått möjlighet svara och 15 per-
soner har varit med i projektarbetena, varav cirka 
tio brukarrevisorer. Revisorerna deltar samtidigt 
i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Utvärderingar 
visar att kvalitet och effektivitet i behandlingen 
av klienter/brukare har förbättrats som ett resul-
tat av brukarrevisionerna. Regionala enheter har 
haft nedgång i revisionsarbetet under pandemin, 
och färre än vanligt av våra regionala samarbets-
partners har genomfört revisioner under året.

Nya avtal om certifiering av brukarinflytande har 
slutits med HVB-hemmen i koncernenen Iris Ut-
vecklingscenter, samt öppenvårdsenhet Stockholms 
stad. Arbetet med certifieringarna sker digitalt.
Verdandi har anlitats som utbildare på flera orter, 
bland annat i Härnösand, Gävle och Ludvika. 
Vi har samarbetat med andra brukarorganisa-
tioner och gett råd om hur de regionala brukar-
råden ska kunna utvecklas och finansieras. Vi har 
också tagit tillvara lokala erfarenheter inom Ver-
dandi och spridit dessa vidare. Detta har främst 
skett genom förbundets alkohol- och drogpolitiska 
grupp, Verdandis ledarkonferenser och revisors-
grupper i brukarrevisioner. 
      Vi har deltagit i samverkansträffar med social-
departementet, fackliga organisationer, studieför-
bund (främst NBV och ABF), brukarorganisationer 
(bland annat Länkarna, IOGT-NTO, RSMH, RFHL), 
anhörigorganisationer som AHA och AMD samt 
NSPH (som är ett paraply för organisationer som 
arbetar med psykisk hälsa).
      Vi har ett utvecklat samarbete med forskar-
världen vilket bland annat resulterat i ett nytt 
forskarseminarium om brukarinflytande där ett 
tiotal lärosäten samt Forte, SKL och SBU deltog – 
rapporten finns på brukarkraft.se. Vi hade också 
universitet och högskolor som medverkande vid 
den nationella konferensen om brukarinflytande 
i december. 
      Verdandi har också arbetat med opinionsbild-
ning och påverkansarbete. Vi har argumenterat 
mot att alkohol ska göras mer tillgängligt genom 
ökade öppettider på Systembolaget, gårdsförsälj-
ning eller hemkörning av alkoholbeställningar. 
Vi värnar den fristad som barn i missbruksmiljöer 
kan uppleva av att alkohol inte alltid är lättillgäng-
ligt. Vi har arbetat mot förslag om lägre åldersgrän-
ser för alkoholinköp. Vi föreslog först av alla att 
regeringen borde förbjuda alkoholservering efter 
klockan 22 med hänvisning till att smittspridning-
en av covid-19 riskerat öka när människor druckit 
mycket och sent. Regeringen gick några dagar 
senare på vår linje.
      Vi har producerat pressmeddelanden och de-
battartiklar i aktuella alkoholpolitiska och drog-
politiska frågor. Vi har också varit aktiva i debatt-
en om vård, socialtjänst och brukarinflytande. 
Vi har deltagit i expertgruppen till Socialtjänstutred-
ningen och skrivit remissvar på utredningen. Vi har 
varit aktiva i diskussionen kring jämlikhetskommis-
sionen, utredningen om god och nära vård, spel-
marknadsutredningen och tandvårdsutredningen. 
Verdandi har framställt uttalanden och informa-
tionsmaterial. Dessa material har beställts och 



6

och efterfrågats av fler än 2 000 personer. 
Dessutom publiceras så gott som allt material 
och alla aktuella händelser på Verdandis hem-
sida som har cirka 15 000 besökare per månad. 
Verdandis alkohol- och drogpolitiska grupp har 
samlat in berättelser ur ett brukarperspektiv på 
behandlingen inom socialtjänst och vård vilket 
lett till produktionen av en skrift (”En social-
tjänst för människors bästa – Vittnesmål från 
möten med Socialtjänsten och brukarförslag 
för bättre verksamhet”). Förhoppningen är att 
denna ska kunna påverka resurser och bemö-
tande inom missbruksvård och socialtjänst. 
Ett planerat riksdagsseminarium om skriften 
ställdes in på grund av pandemin men skriften 
har spridits på andra sätt och kommer att finnas 
med i Verdandis arbete framöver. 
      Verdandi har bedrivit arbete för utsatta barn 
och deras familjer. Förbundet har genomfört 
aktiviteter som sommarläger för barn och ung-
domar i utsatta miljöer. Under sommaren har vi 
haft aktiviteter för sommarlovslediga barn på ett 
tiotal orter i landet. All Verdandis verksamhet är 
alkoholfri och drogfri och vi erbjuder därför tryg-
ga och drogfria miljöer för barn och ungdomar 
som alltför ofta saknar sådana fristäder. 
Verdandi har genomför alternativ helgaktiviteter 
med deltagare under jul, nyår, påsk och som-
maren med nykter verksamhet som är öppen 
för alla. Verdandi genomför också studier för 
ungdomar som syftar till att stärka deltagarnas 
självkänsla och utbilda ungdomarna i samhälls-
frågor, rättigheter enligt barnkonventionen och 
ge kunskap om alkohol och drogers inverkan på 
kroppen och på de sociala förhållandena. 
Verdandi driver också ungdoms- och fritidsgårds-
verksamhet som är nära kopplad till vår övriga 
öppna verksamhet. Verdandis förbundskansli 
bidrar med kunskap och stöttning till de lokala 
avdelningar som bedriver sådan verksamhet. 
Verdandi möter många asylsökande och flyk-
tingar i våra verksamheter. Förbundet hjälper till 
med att ordna lokal verksamhet som läxläsning, 
språkträning och samhällskunskap genom stöd till 
lokalt anställda samt materialproduktion. 
Vi har också egen verksamhet för ensamkom-
mande flyktingbarn, ofta i samarbete med andra 
aktörer som till exempel Simon (svenskar och 
invandrare mot narkotika). 
     Arbetet för barn och unga upp till 18 år under-
lättades av att Verdandi erhöll 650 000 kronor för 
arbetet med unga i utsatthet under pandemin.

Verdandi har arbetat för att motverka ofrivillig 
ensamhet bland äldre. Förbundet erhöll ett stats-
bidrag för 2020 på drygt två miljoner kronor som 
förbundets avdelningar och distrikt delade på. I 
arbetet har en mängd aktiviteter genomförts som 
utflykter, naturvandringar, kulturevenemang, öpp-
na möten, gemensamma handelsutflykter, utdel-
ning av matpaket och uppsökande verksamhet.
Verdandi har som alla andra varit påverkade av 
pandemin och de åtgärder som myndigheter tving-
ats vidta för att minska smittspridningen i samhäl-
let. På förbundsnivå har vi använt oss av digitala 
möten istället för fysiska möten. På regional och 
lokal nivå har detta skett ibland men inte varit lika 
enkelt. Många av dem som deltar i Verdandis verk-
samheter saknar både utrustning och kunskap för 
att kunna koppla upp sig till digitala möten.
     Under början av pandemin stängde en del 
verksamheter ner under en kort tid för att reda 
ut hur verksamheten skulle kunna fortgå under 
nya förutsättningar. Därefter har ambitionen 
varit att genomföra verksamheter och aktivi-
teter i samma utsträckning som planerats innan 
pandemin bröt ut. Dock har dessa verksamheter 
ibland fått genomföras under nya premisser – 
till exempel utomhus eller med ett mindre antal 
deltagare. Sammantaget har Verdandi lyckats 
med ambitionen att ställa om verksamheten så 
att människor som behöver våra öppna verk-
samheter och vårt kamratstöd har kunnat delta 
trots allt.
      Ett antal nya verksamheter har startat med 
gemenskapskvällar, fotbollsturneringar och 
i Örebro har en mediastudio utvecklats för att 
göra ungdomars röster hörda i media till exem-
pel i poddar. 
      Ett nytt internationellt solidaritetsprojekt 
har startats i Örebro i samarbete med Palme-
centret. Projektet ”Att bygga broar och riva 
murar” bygger på att aktivera och stärka ungdo-
mars samhälls-
engagemang i både Palestina och Sverige.
      Sammantaget har Verdandi lyckats med ambi-
tionen att ställa om verksamheten så att människor 
som behöver våra öppna verksamheter och vårt 
kamratstöd har kunnat delta trots allt. 



Medlemsutvecklingen
Under 2020 var det totala antalet medlemmar 
i Verdandi 4 086. 2019 var medlemsantalet 4 217. 
Denna negativa medlemsutveckling visar att för-
bundet inte lyckats med målsättningen från förra 
kongressen att öka antalet medlemmar. Dessa 
medlemmar är fördelade på 48 avdelningar.
 
Förtroendevalda
Följande valdes till förtroendeuppdrag vid 
Verdandis kongress 2017:

Förbundsstyrelse
Rasken Andréasson, ordförande och VU 
Kaare Andersson, vice ordförande, VU
Christina Fjellström, VU
Theres Andréasson, (tjänstledig 2018–2019)
Edibe Akcay
Pernilla Rydell
Kjell Sundqvist
Viktor Tilling
Birgitta Öberg

Förbundskansliet
Kansliet fungerar som ett administrativt stöd för 
Verdandis lokala och regionala organisationer.  
Kansliets personal under år 2020 har bestått av:
 
Lars Ohly, förbundssekreterare 
Magnus Båth, ombudsman
Marja Koivisto, kommunikatör
Helena Salo, administratör 
Camilla Svenonius, projektledare Tredje kraften
Hans Larsson, projektmedarbetare Tredje kraften
John Björklund, projektledare barn och unga
Aiya Mohsen Ali, projektledare ungdomsprojektet
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Ersättare förbundsstyrelsen 
Lennart Eriksson
Annika Persson, (2017–2018)
Faiza Rebandi
Anne Stringberg, (2017–2020)

Revisorer
Carl-Gustav Thunström 
Gun-Britt Ahlin

Revisorsersättare
Jens Sjöström
Danuta Urbanska

Valberedning
Helena Frisk, sammankallande, Örebro
Håkan Andersson, Landskrona
Bengt Carlsson, Trollhättan
Gabriella Seward, Stockholm
Anders Taavo, Borlänge

Slutord
Förbundsstyrelsen vill tacka för det förtroende 
som åtnjutits oss under den senaste mandat-
perioden. Vi kan konstatera att Verdandi 
behöver fler medlemmar och fler avdelningar. 
Vi behöver finnas på fler orter i landet och 
vi behöver synas mer i den socialpolitiska 
debatten.
      Allt detta visar på behovet av en organisation 
som Verdandi. Ingen annan organisation kombi-
nerar det handfasta vardagliga solidaritetsarbete 
som bedrivs i bostadsområden genom kamrat-
stöd och öppen verksamhet med ett tydligt sam-
hällsförändrande arbete för att bekämpa sociala 
orättvisor och ojämlikhet.
     För att lyckas med detta måste Verdandi värva 
fler medlemmar. Det är avgörande för våra möj-
ligheter att förändra samhället och bedriva ett 
solidariskt kamratstödjande arbete.
     Vi överlämnar med detta till kongressen och 
den nya förbundsstyrelsen att fortsätta Verdandis 
viktiga arbete för att organisera människor i kamp 
för en förändring av såväl sina egna livsvillkor 
som av samhället i stort.

Rasken Andréasson     Kaare Andersson

Kicki Fjellström              Theres Andréasson  

Edibe Akcay      Pernilla Rydell 

Kjell Sundqvist     Viktor Tilling 

Birgitta Öberg     Lennart Eriksson

Faiza Rebandi      



Så här jobbar vi
i Verdandi

Socialt kamratstöd
Den vardagliga solidariteten mellan människor är grunden för Verdandis lokala 
verksamhet. Detta är själva grunden för allt Verdandi arbetar för. Vi bedriver 
verksamhet med kamratstöd varje dag, året runt och organiserar oss för social rättvisa.

Ett alkoholskadefritt samhälle
Verdandis mål är ett alkoholskadefritt samhälle utan drogproblem. Vi ställer inte krav 
på medlemmar i Verdandi att vara nykterister, men självklart är våra verksamheter fria 
från alkohol och droger. I kampen mot missbruk och för bra samhällsförhållanden behövs 
alla goda och engagerade krafter.

Ungdomsverksamhet
Verdandi har en bred barn- och ungdomsverksamhet. Vi genomför sommarläger och 
helgfiranden, läxläsning och gemensamhetsresor.

Opinionsbildning
Under kongressperioden har Verdandi satsat kraftfullt på opinionsbildning. Vi har lyft 
frågor om social rättvisa i en uppmärksammad rapport om villkoren i Sveriges 38 mest 
utsatta förorter. I en gemensam turné med ABF har seminarier och debatter genomförts 
på tjugo orter i landet. Vi har skrivit artiklar och debattinlägg i flera socialpolitiska frågor.

Sociala företag
Verdandi driver sociala företag som erbjuder stöd till långtidsarbetslösa. Vi är engagerade 
för att förbättra situationen för de sociala företagen så att fler människor kan erbjudas 
meningsfull sysselsättning.

Rättvisekontor
En viktig del i den lokala verksamheten är Verdandis Rättvisekontor. Här erbjuder 
vi hjälp med myndighetskontakter, socialt stöd och budgetrådgivning.

Brukarinflytande
2017 startade Verdandi ett projekt, Tredje kraften, för metodutveckling av brukarstyrda 
brukarrevisioner i samverkan med Arvsfonden. Målgruppen är unga med samsjuklighet 
i psykisk ohälsa och skadligt bruk. Projektet har sin grund i Verdandis mångåriga engagemang 
för att stärka brukarnas inflytande i vård och socialtjänst. Ambitionen är att skapa ytterligare 
modeller och stöd för brukarinflytande som gör både brukare och verksamheter till vinnare. 
Syftet är att öka demokratin för dem som använder offentligt finansierade tjänster.

Studieverksamhet
Studieverksamheten är viktig inom Verdandi. Folkbildning och studier ger insikt och 
kunskap om våra värderingar och om socialpolitiska krav för social rättvisa. Kunskap är 
nyckeln till samhällsförändringar. 

Internationell solidaritet
Verdandis solidaritetsarbete stannar inte vid Sveriges gränser. Vi är en del av den inter-
nationella solidaritetsrörelsen. Vi verkar inom EAPN (European Anti Poverty Network) 
för att bekämpa fattigdomen på europeisk nivå och i Sverige. Vi är medlemmar i och 
samarbetar kring lokala utvecklingsprojekt med Olof Palmes Internationella Center.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Verdandi – arbetarnas socialpolitiska organisation, med 
organisationsnummer 802002-5097, får härmed avge årsredovisning 
för det femtionde räkenskapsåret som omfattar perioden 
2020-01-01--2020-12-31.

Allmänt om verksamheten

Verdandi kämpar för ett samhälle som ger alla människor lika möjligheter och för 
rätten till ett värdigt liv. Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation. Vi arbetar 
med opinionsbildning och politisk påverkan, kamratstöd och vardaglig solidaritet samt 
nätverksarbete. Verdandi arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkohol-
skador och drogmissbruk. Vi organiserar utsatta grupper till kamp för bättre villkor 
och förändringar av samhället i riktning mot ökad jämlikhet.

Cirka 10 000 människor deltar regelbundet i Verdandis arbete för social rättvisa. 
Vi organiserar oss i avdelningar, kretsar och distrikt och arbetar med demokrati-
utveckling och folkrörelsearbete. Verdandi finns representerade på 42 orter i landet.

2020 var ett speciellt år för all folkrörelseverksamhet då Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer och restriktioner försvårade vissa verksamheter och omöjliggjorde 
andra. Verdandi mötte dessa utmaningar med att ställa om verksamheten till smitt-
skyddssäkra aktiviteter. En stor del av verksamheten förlades utomhus och andra 
delar med färre antal deltagare än vad som varit tänkt från början.

För Verdandiförbundet innebar Covid19-pandemin bland annat att den planerade kon-
gressen flyttades två gånger. När den inte gick att genomföra i maj beslutade förbunds-
styrelsen att den skulle genomföras i september. När inte heller detta fungerade genom-
fördes en extrakongress digitalt. Denna kongress samlade drygt 50 ombud samt förbunds-
styrelse, revisorer och valberedning. Kongressen fastställde resultat- och balansräkning 
för åren 2017–2019 och beslutade om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för dessa år. 

Verdandis samarbete med sex andra organisationer (Hyresgästföreningen, LO, Folkets 
Hus och Parker, Unga Örnar, ABF och PRO) fortsatte under året. Även här försvårades 
det lokala samarbetet av de restriktioner som följde på pandemin. Sommaraktiviteter 
genomfördes på ett tiotal orter med utflykter, läger och badresor. Alternativ helg genom-
fördes trots pandemin på tolv orter, ofta utomhus eller med hemleverans av jultallrik. 

Verdandi har aktivt påverkat den socialpolitiska debatten, bland annat genom debatt-
artiklar och politiska utspel. Tre dagar efter att Verdandi krävt att alkoholservering borde 
begränsas kvällstid fattade regeringen beslut om att följa Verdandis rekommendation.
Verdandi har också varit mycket aktivt i diskussionen om Jämlikhetskommissionens 
rapport som presenterades i augusti 2020. Extrakongressen i september antog ett 
uttalande, ”Genomför jämlikhetskommissionens förslag!”.

Verdandis arvfondsprojekt ”Tredje kraften” är inne på sitt tredje och avslutande år. 
Kunskap om brukarstyrda brukarrevisioner har spridits och Verdandis förening 
Brukarkraft har åtagit oss flera uppdrag med Verdandis modell för brukarrevisioner. 
Verdandis ungdomsprojekt gick i mål efter tre år. Pandemin gjorde att det sista halv-
året fick genomföras på ett helt annat sätt än planerat. Verdandi har nu fungerande 
ungdomsverksamhet på tre olika platser i landet. 

Beträffande organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

        VERDANDI EKONOMISK BERÄTTELSE 2020
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Flerårsöversikt

Belopp i kronor om inget annat anges.

              2020-01-01         2019-01-01        2018-01-01 2017-01-01      2016-01-01
              2020-12-31         2019-12-31        2018-12-31 2017-12-31      2016-12-31

   

Nettoomsättning   9 878 950  7 565 669 6 837 235   8 307 749 6 882 824 
Bruttoresultat   1  030 930   - 135 991    494 085      570 425    247 006 
Resultat efter    1 028 837   - 137 970    492 536      569 026    245 432 
finansnetto

Soliditet            69%             45%           48%           52%           50%

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under ”Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer”.

Förslag till disposition beträffande verksamhetens vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
 

Balanserat resultat      2 253 103
Årets Resultat

Disponeras enligt följande:      1 028 837   

Balanseras i ny räkning      3 281 940

Vad beträffar Organisationens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande boksluts-
kommentarer.

                

-----
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Verdandi – Arbetarnas 
socialpolitiska organisation
Org nr 802002-5097

RESULTATRÄKNING                       2020                   2019       
INTÄKTER
 

                                                  

                                  

                                                                                      

                                     

160 675

8 644 826

500

402 191

670 758

9 878 950

170 465

6 380 124

490

303 606

710 984

7 565 669

- 2 665 574

- 5 036 086

- 7 701 660

- 135 991

- 3 110 086

- 5 737 934

- 8 848 020

1 030 930

0

- 2 093

- 2 093

 1 028 837

 1 028 837

27

- 2 006

- 1 979

- 137 970

- 137 970

KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT FÖRE SKATT

ÅRETS RESULTAT
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Förbundsavgifter
Bidrag
Donationer och gåvor
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter

Not       
1

2

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa finansiella kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
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Verdandi – Arbetarnas 
socialpolitiska organisation
Org nr 802002-5097

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR                2020                        2019      
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggnings-
tillgångar
Andra långfristiga
fordringar              
Summa anläggnings-
tillgångar
                                                
Omsättningstillgångar                                                  
Kortfristiga fordringar                                         
Kundfordringar
Övriga fordringar                                                  
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter                                             
Kassa och bank                                     
Summa omsättnings-
tillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR                                                           

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Avsättning solidaritetsfond
Årets resultat                                        

Summa Eget kapital                                                                                

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder              
Övriga skulder 
Mottagna ej nyttjade bidrag        
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter                                                             

Summa skulder  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                    

2 253 103

0

1 028 837

3 281 940

27 071

251 417

32 072
1 147 264

1 457 824

                  4 739 764

2 433 483

10 642

-137 970

2 306 155

307 287

163 236

1 237 910
1 097 603

2 806 036

5 112 191

2 800 061

2 800 061

 93 012

25 832

443 814

562 658

1 749 472

2 312 130

5 112 191

2 800 061

2 800 061

 30 051

21 831

493 600

545 482

1 394 221

1 939 703

4 739 764

4)

3)
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Not       
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 NOTER 2020

 Noter med redovisningsprinciper och beslutskommentarer
 Belopp i kr om inget annat anges.

 Not 1

 Allmänna redovisningsprinciper

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisninglagen och 
 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning
 i mindre företag.

 Redovisning av intäkter

 Organisationen redovisar intäkter till det verkliga värdet av vad som 
 erhållits eller kommer att erhållas. Organisationen redovisar därför 
 inkomster till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls 
 i likvida medel direkt vid leverans.

 Fordringar

 Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp
 varmed de beräknas inflyta.

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
 anskaffningsvärdet om inget annat anges.

Verdandi – Arbetarnas 
socialpolitiska organisation
Org nr 802002-5097

        VERDANDI EKONOMISK BERÄTTELSE 2020
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                2020              2019                  
Medelantalet anställda                                                    7                        7                      
Varav kvinnor                                                                4               5

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader
Löner och ersättningar                                     4 464 779         3 635 665       
Sociala kostnader                                1 116 204         1 332 687        

Summa                                      5 580 983       4 968 352       
Varav pensionskostnader                              (216 630)         (165 861)    

Not 3 Finansiella 
anläggningstillgångar 
 

Ingående värde                                    2 800 061                     0
Årets anskaffning                                                 0      2 800 061
Utgående anskaffningsvärde                                     2 800 061      2 800 061  

Not 4 Förutbetalda
kostnader och upplupna
intäkter
Förutbetalda hyror                                               91 155           101 422
Förutbetald försäkring                                         120 491           120 491              
Förutbetald leasing                                                6 844        54 670
Övriga förutbetalda kostnader                                      20 668             39 150     
Upplupet bidrag personal                               41 148             15 316
Övriga intäker                                                                   213 294         112 765 
                                                            493 600            443 814
Not 5 Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter
Särskild löneskatt på pensioner                                   92 792            89 400          
Upplupna semesterlöner                                 622 472            427 222   
Upplupna social avgifter
på semesterlöner                                     181 789           134 533                                    
Revision                                            79 200              46 250  
Övriga upplupna kostnader                                   171 011          400 198                         1   
                                  1 147 264       1 097 603   

                                          

2019

     2020               2019         

2020          

        VERDANDI EKONOMISK BERÄTTELSE 2020

Not 2 Anställda och personalkostnader 



Foto:    Verdandi Amigos 
Botkyrka – en ny ungdoms-
avdelning i Stockholm    
Carl-Gustav Thunström och 
Lennart Eriksson spikar 
upp Verdanditavlan under
invigningen av den nya 
Verdandilokalen i Kumla     
Verdandis ordförande 
Rasken Andréasson, 
Verdandis förbundssekreterare
Lars Ohly och Magnus Bååth,
ombudsman på Verdandi-
förbundet uppvaktar politiker
för att driva Verdandis krav
på nolltolerans för vräkningar
av barn. Sundbyberg stoppade
vräkningen av en fyrabarns-
familj denna gång.  



Foto:    Verdandi driver kraven om social rättvisa och jämlikhet på gator och torg.    
På Verdandis Ledarkonferenser diskuterar vi vad som är aktuellt i förbundet och hur vi kan 
jobba tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Under 2020 fick vi dock mötas digitalt
på grund av coronapandemin.  



Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm
Telefon: 08-642 28 80
E-post: info@verdandi.se
Hemsida: verdandi.se
Verdandi finns på facebook, twitter, instagram


