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Alternativ för föreningens ekonomihantering – handling till 

årsmöte 2022 

 

Bakgrund 

Sedan föreningen startades har Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) hanterat föreningens 

ekonomi, och aktuell värdorganisation har samarbetat med SBFF. Värdorganisationen håller 

medlemsregistret uppdaterat och skickar ut fakturor till medlemmarna. SBFF tar emot betalningar 

och bistår föreningen med deklarationsuppgifter m.m. Efter att ha hjälpt NJR med 

ekonomihanteringen i många år önskar SBFF någon annan lösning. Uppsala brandförsvar, som är 

värdorganisation 2022 har också sett många utmaningar i arbetet med ekonomin. Arbetet är 

tidskrävande, både för värdorganisationen och SBFF, och det krävs kunskap om bokföringsregler för 

föreningar. Kraven på hanteringen ökar, till exempel e-fakturering.  

Att låta all ekonomihantering rotera med värdskapet skulle innebära stora utmaningar. Det är en kort 

tid att sätta sig in i ekonomihanteringen, villkor för föreningar, och det är mycket historik som ska 

överlämnas varje år. Uppsala brandförsvar skulle själva inte ha möjlighet att hantera och integrera en 

förenings ekonomi i kommunens system. Att värdorganisationen själva också ska hantera all ekonomi 

ses som inte som ett alternativ, det är viktigare att värdorganisationen istället kan lägga tid på NJR:s 

kärnuppdrag. 

 

Alternativ 

Styrelsen har sett över alternativa hanteringar, och två alternativ följer. 

Alternativ 1 – föreningen köper tjänsten av en extern part 

NJR kan anlita en extern bokföringsbyrå för att hantera ekonomin, primärt den löpande bokföringen, 

leverantörsreskontra, kundreskontra (utskick medlemsfakturor ca 150 st/år) och deklaration  

Styrelsen har tagit in offerter för detta, och kostnaden skulle uppgå till 25-30 tkr per år.  

Fördelar med detta alternativ är att all information och historik finns samlat över tid hos en part, 

hanteringen är oberoende av värdorganisationen, det finns tekniskt kunnande och kunskap om regler 

för föreningar och värden kan koncentrera sig på kärnuppdraget.  

 

Alternativ 2 – en räddningstjänstorganisation hanterar ekonomin över tid mot arvode 

Som alternativ för att anlita en extern bokföringsbyrå skulle en räddningstjänstorganisation mot ett 

arvode kunna ta på sig uppdraget att hantera ekonomin på motsvarande sätt. Också i det alternativet 

samlas information och historik hos en part, organisationen kan skaffa sig kunskap och 
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förutsättningar för att hantera föreningens ekonomi över tid och få ersättning för det. I skrivande 

stund är det osäkert om någon räddningstjänst är villig att ta det uppdraget. Uppdraget bör ersättas 

utifrån den arbetstid som läggs ned. Uppskattad arbetstid är xxx timmar per år. 

 

Ekonomisk konsekvens 

Som konsekvens om föreningen ska ta kostnaden för ekonomihanteringen bör medlemsavgiften öka 

från 1000 kr till 1200 kr. Medlemsavgiften beslutas i en särskild punkt i dagordningen. 

 

 

Förslag 

Styrelsen förslag är att  

1. Undersöka om någon räddningstjänstorganisation mot ersättning vill ta på sig uppdraget 

inför verksamhetsåret 2023 

2. Om ingen räddningstjänstorganisation anmäler intresse anlita en bokföringsbyrå från och 

med verksamhetsåret 2023 

3. Styrelsen får mandat att teckna överenskommelse med en räddningstjänstorganisation eller 

en bokföringsbyrå med utgångspunkt från alternativen ovan 

 

 

 

 

Styrelsen genom Elisabeth Samuelsson 


