2020-06-26
Till samtliga
Skånes kommuner

Viktig information kring förslag på ändrad
finansieringsmodell för beräkning av
medlemsavgiften från och med 2021 för
Skånes Kommuner
Observera att detta utskick kräver svar från er kommun till
Kommunförbundet Skånes kansli senast den 29 september 2020.
Svaret ska vara ett tydligt ja eller nej till förslaget.
Efter beredning med samtliga medlemskommuner, såväl tjänstepersonsledningar och
politiska ledningar beslutade Kommunförbundet Skånes styrelse (nedan benämnt
förbundet) den 25 juni 2020 om ett förslag på ändrad finansieringsmodell som kommer att
tas upp för beslut på extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020.
För att förbundsmötet den 2 oktober 2020, ska kunna godkänna en ändring av
finansieringsmodell krävs (enligt stadgarna) att samtliga medlemskommuner är eniga om
detta:
”§22 Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och
erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom”.
(Kommunförbundet Skånes stadgar, daterade 2011-05-13).
Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att anta den föreslagna
finansieringsmodellen kommer Kommunförbundet Skånes nuvarande finansieringsmodell
att kvarstå.
Med anledning av förbundets nuvarande stadgar översänder förbundet, det av styrelsen
beslutade ärendet inklusive bilagor och utdrag från sammanträdesprotokollet, för
behandling i medlemskommunerna.
Vi behöver ert svar senast den 29 september 2020.
Vänligen,
Patric Åberg, ordförande Kommunförbundet Skåne
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Kort beskrivning av ärendet ”Ändrad finansieringsmodell för
medlemsavgiften från och med 2021 samt fastställande av ramen för
medlemsavgiftens storlek 2021-2023 avseende Skånes Kommuner”
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet Skånes
verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och
överenskommelser mellan kommunerna och förbundet.
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade
skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande fördelning bedöms inte vara
transparant utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom
har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar
både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför
föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet
enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med
budgetåret 2021.
De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan kommunerna och
Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras
kommunerna årligen separat för varje samverkansavtal och överenskommelse.
För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till förbundet och för att
tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda
intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes
Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Evelina Johansson, kommunikationsstrateg
(för frågor inför förbundsmötet den 2 oktober 2020 samt hantering av ärendet)
E-post: evelina.johansson@kfsk.se
Telefon: 0728 - 85 49 79
Ola Odebäck, tf förbundsdirektör
E-post: ola.odeback@kfsk.se
Telefon: 0728 - 85 47 07

Björn Sjölin, ekonomichef
E-post: bjorn.sjolin@kfsk.se
Telefon: 0728-85 47 35

Vänligen skicka ert svar via brev eller e-post senast den 29 september till:
Kommunförbundet Skånes kansli
Gasverksgatan 3a
222 29 Lund
E-post: kansli@kfsk.se
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