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Inkomst- och utgiftsstat samt medlems- och serviceavgifter 
Stämman ska enligt stadgan ta beslut om inkomst- och utgiftsstat, d.v.s. övergripande 
ekonomiska ramar för verksamheten. Styrelsen tar sedan beslut om en mer detaljerad 
budget och har ansvar för att budgeten följs upp löpande under verksamhetsperioden.  

Stämman ska också ta beslut om medlemsavgifterna för den kommande 
verksamhetsperioden.  

Styrelsen föreslår stämman besluta: 

att fastställa inkomst- och utgiftsstat för Sveriges Arkitekter och Arkitektservice AB 
att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgifter till Sveriges Arkitekter 
att ge styrelsen mandat att höja avgifterna ytterligare med upp till 6 % om den 
eventuellt kommande lågkonjunkturen kräver det 
att rekommendera styrelsen i Arkitektservice AB att fastställa avgiftsprinciper och 
serviceavgifter enligt styrelsens förslag 

 
Ersättningskommittén föreslår stämman besluta: 

att fastställa ersättning till förtroendevalda i enlighet med ersättningskommitténs 
förslag 

 

 

Sveriges Arkitekters stämma 2022 
  
Föredragningspunkt 7 



 

 

 

1 av 4 

 

 

Inkomst- och utgiftsstat samt medlems- och serviceavgifter 
Siffrorna nedan är en övergripande uppställning av verksamhetens intäkter och kostnader. 
Förbundet Sveriges Arkitekters och bolaget ArkitektService ABs intäkter och kostnader är 
sammanslagna. Transaktioner mellan förbundet och bolaget, som hyra och andra kostnader 
och intäkter som internfaktureras är inkluderade.  

Fasta kostnader som hyra, IT, personalkostnader och medlemsavgifter till andra 
organisationer är utfördelade till respektive verksamhet. 

 
Förutsättningar för verksamhetsperioden  
De ekonomiska förutsättningarna för kommande verksamhetsperiod är svåra att förutse 
givet läget i konjunkturen. Uttaget och därmed utgifterna för inkomstförsäkringen har stor 
påverkan på förbundets ekonomi och är inte en post som går att påverka.  

 
Sveriges Arkitekters kapital 
Sveriges Arkitekter har ett större kapital att förvalta efter försäljningen av fastigheten som 
förbundet tidigare ägde. Det finns flera skäl till att förbundet ska ha ett tillgängligt kapital. 
I händelse av konflikter på arbetsmarknaden ska förbundet ha en strejkkassa och det finns 
betydande åtaganden i inkomstförsäkringen där förbundet bär risken. Kapitalet ska även 
hjälpa till att finansiera hyran och andra åtaganden som förbundet och dess dotterbolag 
har. Det är viktigt att kapitalet har en betydande storlek för att kunna generera tillräcklig 
avkastning över tid. Den senast tidens turbulens har inneburit att den förväntade 
avkastningen av kapitalet har minskat vilket får konsekvenser för förbundets samlade 
intäkter. 
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Inkomst- och utgiftsstat per år för kommande verksamhetsperiod 
 
Intäkter mnkr 
Medlems- och serviceavgifter 49,51 
Annonser och sponsring 6,50 
Utbildningsverksamhet 5,00 
Tävlingar och uppdrag 7,40 
Events och seminarier 1,70 
Projekt IFLA, Ukraina mfl 7,30 
Övrigt 8,77 
Summa 86,17 

 
Utgifter mnkr 
Demokratiorganisationen 7,04 
Medlemsservice 25,95 
Företagarservice 3,96 
Politiskt påverkansarbete 2,42 
Utbildningsverksamhet 6,46 
Tävlingar 7,53 
Priser, gala, event 5,81 
Kommunikation 5,53 
Arkitekten 12,25 
Projekt IFLA, Ukraina mfl 8,89 
Summa 85,83 
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Medlemsavgifter 
Redan vid stämman 2018 beslutades att ge styrelsen mandat att höja medlemsavgiften med 
maximalt 6% vid en ev lågkonjunktur vilket hittills inte har ansetts nödvändigt. Under de 
senaste verksamhetsperioderna har medlemsavgiften för individmedlemmar stått för drygt 
hälften av de totala intäkterna. 

Inför nästa verksamhetsperiod föreslår vi en höjning av medlemsavgifterna med ca 3,6% 
som motsvarar 12 kr/mån för fullbetalande, för att klara av förbundets ökade kostnader. I 
praktiken innebär det ändå en sänkning för de flesta medlemmar då A-kasseavgiften från 
och med 1a juli 2022 ger en skattereduktion.  

Avgiften till Akademikernas a-kassa är 130 kronor i månaden och efter skatteavdraget på 
25 procent blir den faktiska kostnaden ungefär 100 kronor. 
 
Rusta för eventuellt kommande lågkonjunktur  
Skulle en lågkonjunktur slå till ganska omgående så innebär det att förbundets utgifter ökar 
på grund av vår inkomstförsäkring och att rådgivning och förhandling behöver utökas – 
men även att våra intäkter minskar som en följd av bl.a. minskade annonsintäkter. Om så 
sker kan en ytterligare höjning av medlemsavgiften vara nödvändig. För att inte behöva 
ordna en extrastämma mellan de ordinarie stämmorna ber styrelsen istället om ett mandat 
från stämman att om situationen kräver det kunna höja avgifterna ytterligare med upp till 6 
procent. 
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Alla belopp avser per månad och medlem  
 
 
Aktiva Idag Förslag 

+3,6% 
Mandat ev 
ytterligare 
höjning 

Ordinarie medlemsavgift 330 342 354 
Ansluten till Företagarservice 165 171 177 
Efter examen, år 1 165 171 177 
Reducerad avgift < 8 pbb 220 228 236 
Reducerad avgift < 4 pbb 110 114 117 
föräldraledig, sjukskriven m.m. 

  
    

Övriga 
   

Studenter 25 25 25 
Utlandsboende 165 171 177 
Passiv 110 114 117     

Senior > 65, yrkesverksam 220 228 236 
Senior 110 114 117 
Senior >75 80 83 86 
Senior >88 10 10 10 

 
Företagarservice 

 

Serviceavgift 440 kronor + moms 

Företagsstorlek (årsanställda) Antal serviceavgifter 
1-2 lägst 1 
3-5 lägst 2 
6-10 lägst 3 
11-20 lägst 4 
21-40 lägst 5 
41-60 lägst 6 
61-80 lägst 7 
81-100 lägst 8 
101-200 lägst 10 

 
Serviceavgiften faktureras juridisk person årsvis. 


	7 Inkomst- och utgiftsstat samt medlems- och serviceavgifter - missiv
	Inkomst- och utgiftsstat samt medlems- och serviceavgifter

	7 Inkomst- och utgiftsstat samt avgifter

