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Revisionsberättelse 
 

Kommunikationen 
● Slutat med medlemsutskick  

Någon gång under hösten slutade förbundet att skicka ut information till sina 
medlemmar, något som gjorts tidigare. Förklaringen jag fått är att det inte funnit tid 
till det. Jag ser allvarligt på den minskade transparensen detta medför.  
 

● Över lag har kommunikationen under året varit bristfällig.  
Sammanfattning av kommunikationen under verksamhetsåret 2020-2021: 
Instagram: 24 inlägg  
LinkedIn: 5 inlägg 
Facebook: 29 inlägg  
Medlemsutskick: 4 nyhetsbrev 
Nyheter på hemsidan: 7 uppdateringar 
Politiska kampanjer: 0 stycken  
Varför kommunikationen varit så sparsam är ett stort frågetecken. Under ett år då 
mötesrestriktioner och dylikt rådit borde förbundet satsat mer än någonsin på att 
synas digitalt.  

 

Eget kapital  
Från verksamhetsberättelsen: 
“Arbetsutskottet (AU) har lagt ned ett stort arbete på att ta fram förslag på revidering av 
organisationens alla policys samt ta fram ett förslag på en policy för eget kapital. En organisation 
med hög ambitionsnivå och god framdrift bör alltid ha uppdaterade och korrekta policys som håller 
över tid, men som också håller i kris. Därför ansågs arbetet med revideringarna direkt nödvändigt. 
Policyn för eget kapital kan komma att bli en stor tillgång framgent när det kommer att säkra 
föreningens fortlevnad och verksamhet om vi skulle drabbas av kraftiga intäktsbortfall.” 
 
Kommentar: 
Som revisor ser jag allvarligt på det faktum att styrelsen verkar ha lagt mer arbete på att 
planera för hur man ska agera om Jagvillhabostad.nu inte beviljas statsbidrag än på att 
faktiskt arbeta för att statsbidraget inte ska gå förlorat. Under året har man inte genomfört 
de 3 medlemsvärvningskampanjer som man åtagit sig att göra genom verksamhetsplanen (jag 
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anser inte att kampanjen för att folk ska söka till förbundsstyrelsen räknas, en sådan 
kampanj är ett minimum och ett måste för att folk ska söka till förbundsstyrelsen och 
förbundet ska kunna fortsätta finnas) och man har genomfört 4 av 6 lokalavdelningars 
årsmöten under årets sista månad. En av lokalavdelningarna hade aldrig årsmöte och är 
därmed inte inräknade i underlaget till MUCF. Som revisor anser jag att det hade varit 
bättre för förbundet och dess medlemmar om man lagt tiden på att se till att medlemmar 
värvas och att lokalavdelningar får stöd istället för att ta fram en policy kring hur man 
agerar om medlemmarna och lokalavdelningarna är för få.  
 

Måluppfyllelsen 
● Från verksamhetsberättelsen: 

Mål: Vi ska driva minst en påverkanskampanj. 
Resultat: Vi har haft en workshop om temat på kampanjen, men inte slutfört den ännu. 
Kommentar: 
Att det i en politisk organisation, med en heltidsanställd kommunikationsansvarig, 
inte genomförts en enda påverkanskampanj är minst sagt undermåligt. 

 
● Under rubriken projektverksamhet i verksamhetsberättelsen har samtliga mål 

missats. Det är allvarligt och oroande.  
 

● Från verksamhetsberättelsen: 
Mål: Vi ska förbättra och tydliggöra stödet till lokalföreningarna. 
Resultat: Vi har tagit fram förslag på vad lokalavdelningar kan göra och en lista på vilket typ 
av stöd lokalavdelningarna kan få från kansliet och styrelsen. 
Kommentar: 
Som nyligen avgången ordförande för lokalavdelningen i Stockholm vet jag att denna 
lista och förslag på vad en lokalavdelning kan göra aldrig skickats till oss i 
lokalavdelningarna, i alla fall inte Stockholms lokalavdelning. Därav är det inte helt 
klart att detta mål uppfyllts. Jag tycker heller inte att det räcker att bara ta fram ett 
dokument, hade man skickat förslagen och listan över stöd till oss i 
lokalavdelningarna hade halva målet varit uppnått, men att påstå att man förbättrat 
stödet till lokalavdelningarna stämmer inte.  
 

● Från verksamhetsberättelsen: 
Mål: Vi ska utveckla samarbetet med nuvarande mecenater och hitta ytterligare mecenater. 
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Resultat: Arbetet har fortsatt. Istället för regelrätta mecenater har arbetet utmynnat i 
lyckade samarbeten. 
Kommentar: 
Jag anser inte att målet är uppfyllt, det är delvis uppfyllt, eftersom att man inte hittat 
någon ytterligare mecenat.  
 

● Från verksamhetsberättelsen: 
Mål: jagvillhabostad.nu ska ha 6 aktiva lokalföreningar.  
Resultat: 5 av 6 lokalavdelningar har haft årsmöten under 2020. Aktivitetsnivån har varierat 
mellan lokalavdelningarna från mycket aktiv till viss men låg aktivitet. 
Kommentar: 
Eftersom man bara lyckats se till att 5 lokalavdelningar hade årsmöte år 2020 så anser 
jag att målet inte är uppfyllt. Att 4 av 6 lokalavdelningars årsmöten arrangerades så 
sent som i december är ett stort nederlag för förbundet. Det är allvarligt att man, 
trots att fokus för året skulle vara lokalavdelningarna, ändå tappar en lokalavdelning. 
En kommentar kring på vilket sätt man prioriterat lokalavdelningarna under 2020 
vore intressant för förbundsstämman att få ta del av.  
 

● Sammanfattning, måluppfyllelse: 
Styrelsen anser att förbundet nått 41% av sina mål, vilket i sig är oroande. När jag går 
igenom målen gör jag bedömningen att man uppnått 5 av 17 mål för året, det vill säga 
29% av målen. Det är tråkigt att det ser ut såhär. Vad den låga måluppfyllelsen beror 
på är svårt att veta. En del missade mål skulle kunna ha en koppling till 
coronapandemins restriktioner, men det nämns inget vidare om det i de enskilda 
målens förklaringar. Att förbundet fokuserat andra saker samtidigt som mål i 
verksamhetsplanen missas är också oroande. Exempelvis har man rekryterat 
praktikanter, tagit fram en ny hemsida och antagit en ny kommunikationsstrategi, 
missförstå det rätt: detta är bra saker, men dessa insatser är inte del av 
verksamhetsplanen som vi medlemmar röstade fram och bör således ha prioriterats 
bort till förmån för måluppfyllelsen i verksamhetsplanen.  
 

Trots kritiken ovan så yrkar jag  
att stämman bifaller ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.  


