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Kommunförbundet Skåne

Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften
från och med 2021 för Skånes Kommuner
KCO 20–044

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Malmö stad godkänner förslaget till ny modell för beräkning av kommunernas
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne. Det är positivt att medlemsavgiftens
utveckling och kommunförbundets uppdrag gentemot medlemskommunerna kopplas
samman. Malmö stad anser dock att det i dagsläget är för tidigt att ta ställning till det
totalbelopp för medlemsavgiften som ska fördelas enligt den föreslagna modellen. Det
pågående arbetet med att definiera kommunförbundets uppdrag behöver slutföras innan den
totala avgiften för medlemskommunerna fastställs.
Yttrande

Malmö stad bedömer förslaget till ny modell för medlemsavgifter till Kommunförbundet
Skåne huvudsakligen som positivt. Så länge kommunförbundets uppdrag i förhållande till
medlemskommunerna är oförändrat bör också avgiften som finansierar dess verksamhet
vara det. Fördelningen av avgiften per invånare medför visserligen att Malmö finansierar en
något större andel av den totala medlemsavgiften i förhållande till övriga skånska kommuner.
Fördelning per invånare är dock en väletablerad metod för andra ersättningar så som
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Malmö stad bedömer därför att
det är rimligt att även avgiften till Kommunförbundet Skåne fördelas på detta sätt.
Att årligen tillåta en viss uppräkning för ökade kostnader för priser och löner är också
rimligt, så länge det ligger på nivåer som är i linje med de kostnadsökningar som
kommunerna själva har möjlighet till. Många kommuner, inklusive Malmö stad, ser en
utveckling framöver som innebär behov av kostnadseffektiviseringar eller skattehöjningar.
Det är viktigt att kommunförbundets styrelse vid den årliga justeringen av medlemsavgiften
till kommunförbundet förhåller sig till detta. I underlaget till ny finansieringsmodell är det
inte preciserat vilket av SKR:s prisindex som ska användas.
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Mot bakgrund av ovanstående godkänner Malmö stad Kommunförbundet Skånes förslag till
ny beräkningsmodell för kommunernas medlemsavgifter. Samtidigt är det viktigt att
poängtera att det i dagsläget inte finns en tydlig uppdragsbeskrivning för Kommunförbundet
Skåne. Den föreslagna modellen innebär dessutom att ett antal avgifter för samverkansavtal
och överenskommelser slås samman till en totalram för verksamheten. Malmö stad anser
därför att det i dagsläget är för tidigt att ta ställning till det totalbelopp för medlemsavgiften
som ska fördelas enligt den föreslagna modellen. Det pågående arbetet med att definiera
kommunförbundets uppdrag behöver slutföras innan den totala avgiften för
medlemskommunerna fastställs.
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