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6.3 §  
Fastställande av 
budgetdirektiv för 
2022, samt preliminärt 
budgetdirektiv för 2023

BAKGRUND
Varje år tar representantskapet beslut om nästkommande års budgetdirektiv. 
 
LSU:s ekonomi består av flera olika projekt som redovisas till olika finansiärer. Projektstart 
och projektavslut ligger spritt under året och avslutas inte vid räkenskapsårets avslut. 
Projekten kan inte generera ett positivt resultat. Det positiva resultatet kan därför främst 
hämtas hem från medlemsintäkter. Under många år saknade LSU helt möjlighet att spara 
till det egna kapitalet då alla våra medel var uppbundna i bidragsavtal som omöjliggjorde 
för oss att föra medel över årsskiften. Sedan några år tillbaka så har vi sänkt vår egeninsats 
i det internationella partnerskapet vilket möjliggjort för oss att spara delar av våra 
medlemsintäkter. LSU gick med stor förlust 2015 och en något mindre förlust 2016. Därefter 
har vi vänt trenden och senaste tre boksluten har hämtat hem en del till det egna kapitalet.   
 
Trots detta är LSU fortfarande i behov av ett större kapital. Vid en större kris eller omställning 
av organisationen skulle vi ha svårt att täcka kostnader själva med eget kapital. Skulle vi bli 
utan grundfinansiering eller om den skulle sjunka drastiskt så har vi inte heller möjlighet 
att ro runt ett helt verksamhetsår på sparade medel idag utan skulle direkt behöva påbörja 
avveckling av verksamhet och tjänster.  
 
Då GALE har gått in i en ny programperiod så vet vi att Forum Civ planerat en höjning 
av egeninsatserna, så vi kommer inte kunna ligga kvar på den nuvarande nivån inom 
ett par år. Även om vi nu står mitt i en samhällskris, där medel och bidrag är oklara för 
nästkommande år och för de kommande åren efter det, bedömer vi därför att vi behöver sträva 
efter ett fortsatt högt ställt finansiellt mål.  
 
Det preliminära budgetdirektivet för 2022 som antogs av föregående års 
representantskapsmöte satte ett mål om att gå plus 150 tkr. Styrelsen väljer att trots det osäkra 
läget föreslå att vi bibehåller den föreslagna nivån då vi tror att det fortfarande är möjligt. 
Detta eftersom de besked som hittills har kommit från politiken är att de övergripande 
fortsatt ser ungdomsrörelsens stabilitet och styrka som ett viktigt område i satsningarna inför 
kommande år. 
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2023 däremot tror vi inte att vi har samma möjligheter om att gå lika mycket på plus, detta då 
Forum Civ åter planerar att höja egeninsatserna från och med 2023.   
  
Vårt förslag är därför att lägga budgetdirektivet 2022 på 150 tkr och preliminärt resultat för 
2023 på 50 tkr.    

Beslutsförslag  
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta: 
Att anta ett budgetdirektiv på 150 000 kr för år 2022.  
Att anta ett preliminärt budgetdirektiv på 50 000 kr för år 2023. 


