
	

	

 
 
FÖRBUNDENS EKONOMIHANTERING KONTRA EGET KAPITAL 
 
Mot bakgrund av den senaste tidens kritik från Försäkringskassan har undertecknad blivit 
ombedd att delge några tips hur man så långt möjligt säkerställer rutiner för att göra en så 
rättvisande prognos som möjligt. Med risk för att “slå in öppna dörrar” listar jag det som för mig 
är väsentligt  i ekonomiuppföljning för en förbundschef. 
 

- Ansökan av akt/projekt: i ansökningsprocessen är det en fördel om förbundschefen 
deltar framförallt i diskussion om budget. Ansökningar bör gås igenom tillsammans med 
sökande part. Här finns tillfälle till en design som samtidigt blir en kvalitetssäkring.  

 
- Avtal: utformas efter en väl genomarbetad och diskuterad ansökan. I avtalets ekonomiska 

del skall klargöras maximalt belopp, vad medlen skall gå till och vilka datum rekvisition 
med underlag skall sändas samt när utbetalningen sker. Viktigt att avtalet även innehåller 
en klausul om att projektägaren ovillkorligt till förbundet skall uppge, i god tid, om man ej 
avser att utnyttja alla medel som avtalats. Här åligger det även förbundet att ha en bra 
löpande kontakt med projektägaren/projektledaren för att följa utvecklingen i respektive 
aktivitet. Genom ex styrgrupper eller liknande.  
 

- Likviditetsplan: en överskådlig likviditetsplan bör vara varje förbundschefs redskap. 
Kan med fördel spänna över en treårscykel och innefatta såväl aktiviteter som 
administrativa kostnader. Uppdateras så snart en ny aktivitet avtalats. Blir även ett sätt att 
ge styrelsen löpande information om hur medlen förbrukas och vad som finns kvar. Det 
blir också med en överskådlig likviditetsplan tämligen enkelt att se hur det egna kapitalet 
kommer att utveckla sig.  
 

- SUS:  systemet har idag utvecklats till ett bra uppföljningsinstrument. Här är det upp till 
varje förbundschef att förkovra sig och aktivt arbeta i SUS med ex de rapporter som finns 
att ta fram. Ett bra sätt att arbeta med SUS är att efter varje transaktion i en aktivitet ex en 
rekvisition  lägga in den i SUS. Omkring den 25/1 året efter skall Försäkringskassan ha 
det ekonomiska utfallet infört i SUS och med en löpande uppföljning är detta klart. 
 

- Kontoplan: “designa” din egen kontoplan med kostnadsställe och kostnadsbärare samt 
en  likviditetsplan. Dvs städa bort konton som du ej använder. Kontera alla fakturor själv. 
Går snabbt och ger en bra kontroll på utgifterna.  
 

- Budget:  gör förbundets budget själv. Ev med stöd av ekonomifunktion. Acceptera ej en 
budget som du ej själv varit delaktig i att ta fram.  
 



 

 
 

 
 

- Revisorer: se revisorerna som ett stöd, be om råd vid tveksamheter. 
 

 
 
När det gäller den tidigare osäkerheten i förbundens prognoser om eget kapital får man tillstå att 
det finns fog för kritiken. Vi kan ej skylla på våra partners utan se till att vi med bra rutiner och 
kontroll på ekonomin blir bättre. Det handlar om vår trovärdighet mot omvärlden, framförallt 
statsmakterna.  
 
Förbundens styrelser står som ytterst ansvariga för all verksamhet i förbunden.  Därför är 
förhoppningen att dessa tips till kollegor förbundschefer med fördel kan följas upp av en 
ordförande eller annan styrelsemedlem. Hur ser det ut på hemmaplan? 
 
 
I höstas efterlyste Jonas Wells tips från alla som ville bidra med att sprida kunskap om rutiner. Jag 
är övertygad om att det i förbunden finns många bra sätt att hantera frågan om eget kapital. Se 
detta som ett inlägg i vår strävan att bli bättre och låt oss hoppas att fler tips kommer in 
förslagsvis via Jonas och NNS. 
 
 
 
 
 
För ev frågor om ovanstående står undertecknad gärna till tjänst. 
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