
 

Frågor och svar om ekonomipropositionen 

Kongressen ska besluta om ekonomipropositionen som består av tre delar - hur hänger 
dessa ihop? Läs gärna även dokumenten ”Frågor och svar” om respektive del. 

Vad ska kongressen besluta om? 

Enligt stadgan ska kongressen besluta om medlemsavgiftens storlek, den ekonomiska 
inriktningen samt konfliktfondens storlek för nästkommande kongressperiod 2023–
2026.  

Kan man besluta om de olika delarna isolerat en och en? 

Nej, propositionens delar har ett direkt samband med varandra. Därför är det viktigt att 
förstå konsekvenserna av ett beslut då det har påverkan på övriga.  

Vilket samband finns mellan delarna i propositionen? 

1. Storleken på medlemsavgiften påverkar och styr Vårdförbundets framtida 
intäkter.  
 

2. Den ekonomiska inriktningen visar vilket resultat (intäkter minus kostnader) 
som Vårdförbundet önskar och planerar för. Om Vårdförbundet ”går med vinst” 
ökar det egna kapitalet och om det blir förlust minskar det egna kapitalet. 
Beslutet gällande medlemsavgiften påverkar alltså den ekonomiska inriktningen 
(resultatet) och därmed det egna kapitalet. Detta gäller även omvänt. 
 
a. Om medlemsavgiften höjs kan intäkterna täcka kostnaderna som ökar med 

inflation.  
b. Om medlemsavgiften ligger kvar på samma nivå som idag under 

kommande kongressperiod måste vi minska våra kostnader eller minska det 
egna kapitalet (=ta av sparade medel). Att ta av sparade medel är i 
förlängningen ohållbart. 

c. Om beslut tas att medlemsavgiftens storlek ska bli lägre måste kostnaderna 
minskas betydligt och/eller så måste det egna kapitalet minskas.   

 
3. Konfliktfondens storlek har ett visst samband med de övriga två då det är en 

fördelning inom det egna kapitalet. Så beroende på hur beslutet utformas är 
storleken på det egna kapitalet relevant.  

Går detta att översätta till min privatekonomi? 

Ja, absolut. Du har en inkomst, utgifter och ditt sparande och dessa delar hänger ihop. 
Om någon av dem ändras påverkas även övriga delar. Man behöver alltså se till 
helheten, se vad man önskar, vad man kan påverka och vilka konsekvenser det ger. 



 

 

• Om du vet vilken inkomst du har och hur mycket du behöver spara vet du även 
hur mycket utgifter du kan tillåta dig.  

• Om du vet hur mycket utgifter du har och hur mycket du behöver spara vet du 
vilken inkomst du behöver och måste sträva efter.  

• Om du vet vilken inkomst och vilka utgifter du har vet du även hur mycket du 
kan spara.  

 
Inkomsten går att likställa med medlemsavgiftens storlek. Inkomst och utgift kan 
likställas med den ekonomiska inriktningen och sparandet är detsamma som det egna 
kapitalet. 

Finns något motsvarande privat även för konfliktfonden? 

Ja, du har kanske ett sparande och ett visst belopp av sparandet har du bestämt ska 
användas till något särskilt, exempelvis en semesterresa (=ändamålsbestämt). Dessa 
pengar ska inte användas till något annat och med regelbundenhet tar du ett nytt beslut 
om beloppet ligger på rätt nivå eller ej genom att stämma av om priset för resan, 
resmålet eller andra förutsättningar förändrats. Du vet då med säkerhet att pengar finns 
reserverade den dag det blir aktuellt att resa.  

Om du vet att avsatta pengar inte räcker tar du ett beslut att överföra pengar från ditt 
övriga sparande. Om det är oklart om avsatta pengar kommer räcka för din resa kan du 
beräkna och ta beslut att, om det behövs och under vissa förutsättningar, ta av det 
övriga sparandet.  

Beloppet avsatt till semesterresan går att likställa med konfliktfonden som klassas som 
ändamålsbestämda medel eller bundet eget kapital. ”Det övriga sparandet” avser det 
fria egna kapitalet. 


