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Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften
från och med 2021 samt fastställande av ramen för
medlemsavgiftens storlek 2021 - 2023 avseende
Skånes Kommuner
Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag till ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de skånska
kommunerna,

att godkänna förslag om att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021 inkluderar
både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och överenskommelser enligt bilaga 1, samt
att godkänna förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, samt
att översända ärendet för godkännande till samtliga medlemskommuner, samt
att om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna ärendet översända ärendet till
förbundsmötet 2020-10-02 för fastställande

Ärende
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet Skånes
verksamhet dels av en medlemsavgift och 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.
Följande ingår inte i den nya totalramen ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner”:
•

Avgiften till Business Region Skåne, BRS. Fram till och med 2022 kommer
kommunerna att faktureras separat för avgiften till BRS. Därefter kommer de
kommuner som vill fortsätta ta del av bolagets service att kunna sluta separat
avtal med bolaget.

•

Upphandlingar som Skånes Kommuner utför åt kommunerna. Dessa finansieras
via kick-back och belastar inte medlemsavgiften.

•

Kostnader för den verksamhet som benämns Räddsam Skåne. Fram till och
med 2020 har Kommunförbundet Skåne fakturerat kommunerna för Räddsam
Skåne. Från och med 2021 kommer denna verksamhet inte att finnas kvar inom
förbundet.

•

Kostnader för de kommuner som ingår i vård- och omsorgscollege. Dessa
debiteras separat för de kommuner som deltar i verksamheten.

•

Tjänster kopplat till e-hälsoförvaltning som förvaltas av Region Skåne respektive
Inera. Dessa debiteras kommunerna separat utifrån underlag från Region Skåne
och Inera.

•

Verksamheten som bedrivs inom Teknikcollege som under hösten 2020
kommer att övergå till Region Skåne.

•

Kostnader för deltagande i kurs- och utbildningsverksamhet. Deltagande betalas
separat. Dock ingår medverkan i förbundets nätverksmöten så länge dessa kan
hållas i förbundets lokaler.
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De olika samverkansavtal och överenskommelser som ingår i totalramen, Medlemsavgift
till Skånes Kommuner, från och med 2021 framgår av bilaga 1. Samverkansavtalen och
överenskommelserna kommer successivt att sägas upp och skrivas om för att anpassas
till de nya uppdrag som Skånes Kommuner nu går in i. Uppdragen i avtalen kommer
dock att kvarstå så länge detta är beslutade verksamhet i förbundets verksamhetsplan.
Den totala avgiften som medlemmarna betalar för finansiering av Skånes Kommuner
(inklusive tidigare samverkansavtal och överenskommelser enligt bilaga 1) reduceras
2021 med drygt 22 % och 2022 med ytterligare 7,5 %. Se bilaga 2. En stor del av den
minskade avgiften för kommunerna för 2021 bygger på att upphandlingskostnaderna
finansieras genom så kallad kick-back från leverantörerna. En annan del av reduceringen
förklaras med att verksamheten Räddsam Skåne inte kommer att finnas kvar inom
förbundet från och med 2021.
Konsekvensen av reduceringarna ovan innebär en förändring av medlemsavgiften per
invånare enligt följande:
2020: 43 kronor per invånare
2021: 33 kronor per invånare
2022: 31 kronor per invånare
Förbundsmötet 2020-10-02 föreslås fastställa totalramen, Medlemsavgift till Skånes
Kommuner, för perioden till och med budgetår 2023. Ramen för medlemsavgiften för
2021 och 2022 framgår av bilaga 2. För 2023 beslutar styrelsen om indexuppräkning av
totalramen, med SKR:s prisindex som grund. Det är den totala ramen i tkr som
indexeras årligen och inte avgiften per invånare.
I nuvarande stadgar daterade 2011-05-13 står följande:
”Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och
erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom. ”. För att förbundsmötet 2020-10-02
ska kunna fatta beslut om den nya finansieringsmodellen som föreslås ovan måste
samtliga medlemmar sålunda innan förbundsmötet ha godkänt styrelsens förslag till
beslut.

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE
Ola Odebäck, tf Förbundsdirektör
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