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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för MVU Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, 8176064395, får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
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MVU, mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala 

Org.nr 817606-4395 

Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

 I.Verksamheten  

Verksamheten, med säte i Upp ala, har bedrivits enligt föreningens stadgar och den verksamhetsplan 

och budget som upprättades f 'r 2021. Den har byggt vidare på tidigare års arbete: 

-att stärka organisationen som helhet och vidareutveckla insatsmodellen. 

-att utveckla vår förmåga kring administrativa funktioner. 

-att konsekvent anpassa verksamheten efter rådande ekonomiska villkor. 

En klar majoritet av klienterna har erhållit insatser inom ramen för enskilda uppdrag från 
socialtjänsten. Under året har 5 legitimerade psykoterapeuter och en familjeterapeut, i olika grad varit 
engagerade i arbetet med klienter och partners/medföräldrar och särskilt uppmärksammat 
barnperspektivet. 

Flera olika utåtriktade aktiviteter har ägt rum. Uppsala kommuns socialnämnd har beviljat ytterligare 

ett 3-årigt föreningsbidrag för åren 2021-2023. 

2.Förening och styrelse. 

Föreningen hade under året 22 medlemmar. Styrelsen har fr o m årsmötet 2021-03-24 utgjorts av 
Carin Olin (ordförande), Birgit Berglund (vice ordförande), Staffan Hedman (ledamot, styrelsens 
sekreterare), Anders Sandström (ledamot, vice sekreterare), Karin Viredius Hedström (ledamot), 
Anna Frigell (ledamot), Inger Setting (ledamot) och Torbjörn Trolte (suppleant). 
Verksamhetsansvarig är Karin Mansikka. Verksamhetsansvarig har varit föredragande i styrelsen. 
Styrelsen har arbetat enligt föreningens stadgar och ändamål. Under året har styrelsen haft 11 
sammanträden utöver årsmötet. Inget arbete i styrelsen är arvoderat. 

3. Förvaltning, revision och konsult. 

Den löpande funktionen har skötts internt. 

Revisor har varit Revisorshuset, Marknadsgatan 5D, Uppsala. 

4. Omvärld. 

Det har det varit mycket fokus på våld i nära relationer och enligt internationell erfarenhet så är det 

sannolikt att pandemin bidragit till ökat våld samt kontroll. Farhågan är att detta kommer att bli mer 

tydligt efter att pandemin upphört då många utsatta haft färre möjligheter att nå ut till omvärlden. 

Under året infördes en ny lagstiftning som innebär att kommunerna har ett ansvar att erbjuda stöd till 

personer som utövar våld samt att barn som närvarar när våld utövas fått en rättslig status som 

brottsoffer. 



 

 

 ÜS  

MVU har deltagit i de träffar som Länsstyrelsen anordnat som i huvudsak haft fokus på dem som utsatts 

för våld. Länsstyrelsen har skapat en grupp för de som behandlar personer som utövar våld. 

MVU är fullvärdig medlem i det europeiska nätverket www.workwith-oerpetrators.eu för att vidga och 

utveckla verksamheten utifrån bra idéer och verksamheter i andra länder. 

MVU är sedan flera år medlem i Rikskriscentrum, www.rikskriscentrum.se och har under året fått 

presentera vår verksamhet samt projektet Trygga föräldrar — trygga barn i ett av deras webinarium. 

Vi är stödmedlem i Unizon, ett riksförbund som arbetar för jämställdhet. 

MVU deltog i En vecka fri från våld, ett initiativ skapat av riksorganisationen Unizon och MÄN. En 
av terapeuterna höll ett föredrag, digitalt, som dels var en presentation av MVU och dels av projektet 
Trygga föräldrar- trygga barn som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Under samma vecka 
presenterade MVU verksamheten i en konferens där bl a flera länsstyrelser deltog. 

5. Främjande av ändamål. 

Behandlingsarbetet har för de flesta gett mycket gott resultat. De avbrott som sker har oftast varit på 

grund av hinder som arbete, studier, småbarn och därmed brist på ork. Året har också präglats av 

pandemin med svårigheter att upprätthålla en behandlingsal'ians via telefon och Zoom och inställda 

fysiska gruppträffar. Totalt har vi mött ett 40-tal personer i behandling under året och därtill ett 100tal 

via telefon och mejl för råd och stöd. Män samt kvinnor. 

5.1 Verksamheten som helhet. 

MVU bedriver en professionell verksamhet inom området våld i nära relationer, med ingång utövaren 

enligt den verksamhetsplan som upprättades för 2021. Föreningens säte har varit Uppsala. 

Verksamheten delas in i tre olika funktioner: Mottagningen, Utvecklingsarbete och 

Kompetensutveckling. 

5.2 Mottagningen 

Mottagningen erbjuder hjälp och insatser till enskilda personer som har våldsproblematik samt stöd i 

olika form till deras anhöriga. 

Mottagningen har två grunduppgifter. Den främsta uppgiften är att utföra behandling/stödinsatser till 

våldsutövare och deras anhöriga, enligt en strukturerad insatsmodell. Det andra funktionsomrädet har 

varit att erbjuda allmän vägledning, rådgivning, information inom området "våld i nära relationed' 

primärt med utgångspunkt i våldsutövarperspektivet. 

De som under året kontaktat MVU har varit personer med egen problematik, anhöriga, professionella 

och andra intresserade. Detta har skett löpande via telefon, e-post eller hemsidan. Öppen mottagning 

har fungerat väl med att vara en låg tröskel till ett första informationssamtal där både MVU och 

sökande bestämmer sig för om detta kan vara rätt typ av behandling. Merparten bestämmer sig för en 

fortsatt behandling. 

MVU:s insatsmodell inkluderar stöd till anhöriga, betonar säkerhetstänkande och utgår ifrån 

barnperspektivet. 

Nästan alla som erhållit insatser har varit föräldrar, med önskan om att leva tillsammans. 

Föräldrarollen kopplat till våldsutövning är ett betonat tema i arbetet. Tyvärr saknas det uppgifter om 

hur många barn vars villkor berörts under året. 

Vi hade planerat att genomföra en Föräldrakurs under hösten," för att bryta mönster", som ska stötta 

blivande/nya föräldrar, som själva har upplevt våld i sin barndom till att inte föra det arvet vidare. 

P g a personalbyte inom kommunen som samverkar med MVIJ i kursen och därav för kort 

genomförandetid blev det för få ansökningar. 



 

 

5.3 Utvecklingsarbete 

Allmänna Arvsfonden har beviljat medel till ett 3-årigt projekt med start 2020, Trygga föräldrartrygga 
barn som erbjuder traumabearbetning för personer som tidigare har genomgått MVU:s behandling. 
Sex personer har deltagit i årets grupp som är den andra gruppen, denna gång med enbart män. 

Socialstyrelsen beviljade medel till en utbildning i interpersonell neurobiologi för medarbetarna, 

utbildning i EMDR, eye movement desensitization and reprocessing, samspelsfilmning och planering i 

att kunna erbjuda parsamtal. Tyvärr kommer beslutet om detta strax innan sommaruppehållet vilket 

innebär att genomförandetiden blir alldeles för kort. 

5.4 Kompetensutveckling 

MVU:s tredje funktionsområde avser att erbjuda kompetensutveckling till externa intressenter. Vår 

ambition är att kunna erbjuda behovs- och målgruppsrelaterade insatser. En betydande roll som 

kompetensstödjare har MVU haft genom att per telefon, e-post etc. ge professionella från 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården, familjerådgivning med flera, stöd och råd i hur de kan hantera 

ärenden som de har aktuella. 

6. Dokumentation, uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av uppdragen har regelmässigt skett tillsammans med klienten och 
socialtjänsten. Vi använder ett digitalt system för journalanteckningar, uppföljning, utvärdering med 
återkommande skriftliga (ut)värderings och skattningsinstrument. De speglar effekter av 
mottagningens insatser på de inter- och intrapersonella områdena. Där ingår kontinuerligt risk- och 
säkerhetsbedömningar, samt bedömningar av barns utsatthet. Vi har även öppnat oss för uppsatser 
kring våldsfrågor och mansnormer, som ger oss underlag för självprövning och utveckling. 

7. Personal och kompetens 

Det administrativa arbetet har under året skötts av en deltidsanställd verksamhetsansvarig 

tillsammans med en administratör. Legitimerade psykoterapeuter har varit engagerade som 

behandlare samt i partner/medförälderstöd. På arvodesbasis i behovsstyrt omfång. De har även i 

olika omfattning varit engagerade i avgränsade uppdrag och uppgifter, företrädesvis av 

utvecklingskaraktär. 

Behandlingsansvariga har varit fem leg. Psykoterapeuter med olika basutbildning som grund samt en 

familjeterapeut. En i teamet har handledarkompetens i psykoterapi. Samtliga har lång 

yrkeslivserfarenhet och ett flertal vidareutbildningar med relevans för verksamhetsområdet. Under året 

har extern och intern handledning för terapeuterna tillhandhållits. 

8. Utåtriktat arbete. 

MVU har deltagit i olika informations- och nätverksträffar som en del i att ha en roll lokalt, regionalt 

och nationellt i arbetet mot våld i nära relationer. 

Under året har MVIJ haft en återkommande annonsering på Campus 1477 som är en 

träningsanläggning. 

9. Ekonomi. 

Det ekonomiska resultatet visar en ekonomi i balans. Intäktssidan består av kommunala bidrag, 

statsbidrag, uppdragsarvoden samt medlemsavgifter. 
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Flerårsöversikt Belopp i kr 
 2021 2020 2019 2018 

 
Nettoomsättning 3 257 219 3 454 810 3 000 127 2 166 039 

Årets resultat 83 547 -5 435 177 810 33 970 

Soliditet, % 28 25 27 20 

Soliditet: Juterat eget kapital i procent av balansomslutning 

Vad beträffar resultat och ställning i Övrigtr hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 

med tillhörande noter. 
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Resultaträkning 
 

Belopp i kr 2021-01-01- 2020-01-

012021-12-31 2020-12-31 

 

Rörelsen intäkter 

Nettoomsättning 2

 3 257 219

 3 454 810 

Summa rörelseintäkter 

Rörelsekostnader 

Verksamhetskostnader 

Underentreprenader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 3 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt

 83 547 -5 435 

Skatter 

 

Årets resultat 83 547 -5 435 

 

3 257 219 

-242 105 

-2 096 279 

-504 271 

-331 013 

3 

454 
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-155 

298 

-2 

289 

505 

-

529 

302 

-

486 

140 

-3 173 668 -3 

460 

245 
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-5 
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83 547 -5 

435 

-4 
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Balansräkning 
 

Belopp i kr 2021-12-31 2020-12-31 

 

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Övriga materiella anläggningstillgångar 4

 7 000 7 

000 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Korffristiga fordringar 

Kundfordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga 

fordringar 

Kassa och bank 

Kassa och bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar

 1 980 007 1 876 278 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 987 007 1 883 278 

 

Balansräkning 
 

Belopp j kr 2021-12-31 2020-12-31 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat 478 155 483 590 

Årets resultat 83 547 -5 435 

7 000 7 000 

7 000 

222 200 

67 053 

7 000 

242 

200 

30 

43 436 

289 253 

1 690 754 

285 

666 

1 590 

612 

1 690 754 1 590 

612 
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Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

KoMristiga skulder 

Mottagna ej använda bidrag 

Leverantörsskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 

Summa kortfristiga skulder

 1 425 305 1 405 123 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 987 007 1 883 278 

 

561 702 478 

155 

561 702 

1 064 752 

277 313 

5 066 

78 174 

478 

155 

982 

917 

296 

186 

7 485 

118 

535 
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Noter 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 

Nettoomsättning 

 2021-01-01- 2020-01-01- 

2021-12-

31 2020-12-31 

 

 Summa 3 257 219 3 454 810 

Not 3 Anställda och personalkostnader 

Personal 
 2021-01-01- 2020-01-01- 

 2021-12-31 2020-12-31 

 Medelantalet anställda 1 1 

 Summa  

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade 

till en normal arbetstid 

Not 4 Konst 
 2021-12-31 2020-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden för Konst: 

 -Vid årets början 7 000 7 000 

 

 Vid årets slut 7 000 7 000 

 

 Redovisat värde vid årets slut 7 000 7 000 

Noten avser konst, därav sker ingen avskrivning. 

Uppdragsarvoden 1 272 951 1 436 700 

Bidrag 1 984 268 2018 110 



 

 

 8-3 CDA 

MVIJ  

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2021-12-31 2020-12-31 
Upplupna personalrelaterade kostnader 

Övriga upplupna kostnader 

Summa 

Underskrifter 

 

Carin Olin 

Styrelseordförande 

 

 

 
Karin Mansikka 

Verksamhetsansvarig 

Min revisionsberättelse har lämnats 2022- Q 

3 

 

Isabella Rümmer 

Auktoriserad revisor 

CcA 
 36 174 73 535 

 42 000 45 000 

 

 78 174 118 535 

irgit Berglund 

Vice ordförande 

 

 

 

 

Anders  Sandströ 

Inger  Selling 
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MVU:s verksamhetsplan 2022-2023  

Inledning: 

MVU är t o m 2023 mer långsiktigt finansierat av ett treårigt föreningsbidrag av Uppsala Kommun 

förutom timersättningen som utbetalas för genomförda behandlingsinsatser. 

Projektet Trygga föräldrar — Trygga barn som finansieras av Allmänna Arvsfonden kommer under året 

genomföra sin tredje och sista behandlingsgrupp och under november genomförs projektets 

slutkonferens.  

MVU som helhet 

Det övergripande målet är att vara en professionell verksamhet som i samhället har en uttalad roll att 

arbeta mot våld i nära relationer, vår metodik har sin bas i ATV, alternativ til vold. MVU ska med sina 

koncept, arbetsmodeller och sin verksamhetsstruktur som grund bedriva verksamhet inom ramen för 

föreningens stadgar. 

Verksamhetsplanen speglar två grundläggande strategier. 

Den första syftar till att skapa långsiktiga stabila spelregler och villkor för finansiering av 

verksamheten. 

I den inkluderas bland annat ett strategiskt utvecklingsarbete avseende inriktning, styrning och 

kvalitetsledning. 

Den andra delen av strategin gäller MVU:s roll i ett omvärldsperspektiv, vilket innefattar utveckling av 

kommunikationen med omvärlden och verksamhetsområdet. MVU är bi a med i Länsstyrelsens nätverk 

för arbete med och behandling av personer som använder våld i Uppsala lån. Ytterst är syftet att göra 

MVU till en stabil och trovärdig pålitlig aktör inom verksamhetsområdet Våld i nära relationer. 

Verksamheten har fortsatt sin bas i lokalerna på Kungsängsvägen 29B men har börjat se sig om efter 

lokaler som är bättre anpassade till vår gruppverksamhet. Nuvarande kontrakt löper t o m juni 2023. 

Den professionella verksamheten ska drivas genom att en mottagning erbjuder insatser till 

våldsutövare och deras anhöriga, ger kunskapsservice till allmänhet och andra intressenter inom 

området.  

Verksamheten ska på olika sätt värna om barnperspektivet och det förebyggande perspektivet. Därför 

arbetar vi, tillsammans med en familjeenhet, även under 2022 med att fånga upp familjer i riskzonen. 

Detta för att bryta det sociala arvet, där attityder och uppfattningar om våld går från föräldrar till barn. 

 

Vi markerar vikten av säker och funktionell personalomsorg, kompetensförsörjning och 

verksamhetsutveckling, bl a genom intern och extern handledning.  

Mottagningsarbete 



 

 

Mottagningsarbetet omfattar insatser till hjälpsökande, partnerkontakter, allmän vägledning, 

rådgivning, information och service. Insatserna till enskilda ska ske antingen genom att man på eget 

eller partners initiativ söker hjälp eller inom ramen för uppdrag, från socialtjänsten direkt. 



 

 

MVIJ, ska som förebyggande insats, verka för att minska hindren för att på eget initiativ kunna söka 
och ta emot hjälp och har för detta syfte fått långsiktigt stöd till en Öppen mottagning från Uppsala 
kommun. Via öppen mottagning kan man erhålla behandling utan att Socialtjänsten aktualiserar och 
beviljar insats. 

Kompetensutveckling 

Det övergripande målet är att verka som en kompetensresurs inom området våld i nära relationer. 
Genom successiva utvärderingar fortsätter och anpassas vårt kompetensutvecklingsarbete avseende 
mål, inriktning och omfattning. Samtliga projektdeltagare har deltagit i utvärderingar som nu ligger till 
grund för fortsatt förbättringsarbete. Uppsala kommun har beviljat samtalsersättning för föräldrapar 
och enskilda som deltar i Trygghetscirkeln som fokuserar på föräldraskap och barns behov av 
närvarande och trygga vuxna.  

Utvecklingsarbete 

Ambitionen är att MVU ska bedriva ett kreativt och effektivt utvecklingsarbete och därmed bidra till 
att MVU även fortsättningsvis blir en resurs i utvecklingen av verksamhetsområdet. Via medlemskap i 
det europeiska nätverket WWW-EN och Rikskriscentrum eftersträvar MVU att ta del av kompetens 
både internationellt och nationellt. 

Socialstyrelsen har bifallit MVU:s ansökan, för 2022, om medel till att utveckla arbetet med 
trygghetscirkeln samt ti" att erbjuda och utveckla samtalsbehandiing för partners. 

Samhället och utåtriktad verksamhet 

De utåtriktade aktiviteterna avser att göra verksamhetsområdet och MVU känt. Även om fokus för 

många konferenser är de våldsutsatta är det viktigt för MVU att delta och sprida kunskap om sin 

verksamhet d v s det finns hjälp att få.  

P4 Uppland har intervjuat personal på MVU om arbetet med våldsutövare under januari. MVU har 
deltagit i ett dialogmöte med Socialstyrelsen, gemensamt med andra mottagningar, för att dela 
erfarenheter av att arbeta med personer som utövar våld. 

För andra året i följd kommer MVU presentera sin verksamhet för Uppsala kommuns våldsombud. 

Nu under våren kommer de digitala mötena ersättas av fysiska möten som utökar möjligheten att 

nätverka. 

Uppsala 2022-03-14 

Karin Mansikka, verksamhetsansvarig 

Revisionsberättelse  

Till föreningsstämman i MVU; Mottagning mot våld i nära relationer org.nr 817606-4395  

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för MVU; Mottagning mot våld i nära relationer för 

räkenskapsåret 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av MV U; Mottagning mot våld i nära relationers finansiella ställning 



REVISORS HUSET 

Mottagning mot våld i nära relationer, Org.nr 817606-4395 

per den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grundför uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende 

i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter; vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

förtsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 

dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag. utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än fijr en 

väsentlig 

M  

felaktighet som beror på misstag. eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.  

- skaffar jag mig en förståelse av den del av MV U; Mottagning mot våld i nära relationers 

interna kontroll som har betydelse för min revision för att uttörma granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna. men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
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- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 

huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 

leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen tästa uppmärksamheten på 

upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 

inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 

en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen. 

däribland upplysningarna, och om årsredovisninoen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste infonnera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Jag måste också infbrmera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för MVU: 

Mottagning mot våld i nära relationer för räkenskapsåret 2021 . 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grundför uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till MV U; Mottagning mot våld i nära relationer 

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen. och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nåoon styrelseledamot i något 

väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försununelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

 MVLJ;   

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot MV U; Mottagning mot våld i nära relationer. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverioe använder jag professionellt omdöme och haf en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granslmingsåtgärder sopn utförs baseras på min 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för MVU; Mottagning mot våld i nära relationers 

situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut. beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål 

landen som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

Uppsala den 14 mars 2022  

Isabella Rümmer 

Auktoriserad revisor 

 MVU:   


