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Datum

Diarienummer

2020-06-29

KS 2020/533

Kommunstyrelsen

Förslag på ändrad finansieringsmodell för
beräkning av medlemsavgiften från och med
2021 för Skånes Kommuner
Sammanfattning
Kommunförbundet Skåne har i en skrivelse daterad 2020-06-26 inkommit med en
förfrågan om hur kommunen ställer sig till en förändrad finansieringsmodell
avseende medlemsavgiften till förbundet. Förändringen förutsätter att samtliga
medlemskommuner ger sitt godkännande.
Förslaget innebär att merparten av de avgifter som i nuläget grundas på
samverkansavtal eller andra överenskommelser istället ska ingå i medlemsavgiften.
Denna medlemsavgift, som in nuläget fördelas utifrån summan av respektive
kommuns skatteintäkter och statsbidrag, föreslås framöver ha kommunernas
invånarantal som fördelningsgrund. Det ingår vidare att medlemsavgiften ska
reduceras med 22 procent inför år 2021 och med ytterligare 7,5 procent till år 2022.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att Trelleborgs kommun bör
godkänna den föreslagna finansieringsmodellen. Samtidigt vill förvaltningen
framhålla att den nya modellen kan innebära att Kommunförbundet Skåne,
tillsammans med medlemskommunerna, på nya sätt behöver fånga de
samverkansbehov som framöver uppkommer i kommunernas verksamheter.

Beslutsunderlag
 Kommunförbundet Skånes skrivelse daterad 2020-06-26, inklusive
protokollsutdrag 2020-06-25 med tillhörande handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-29 (denna skrivelse)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna förslaget till ändrad finansieringsmodell för beräkning av
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne att gälla från och med 2021,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Beslutet skickas till
Kommunförbundet Skånes kansli; Gasverksgatan 3a, 222 29 Lund
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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Ärendet
Kommunförbundet Skåne har i en skrivelse daterad 2020-06-26 inkommit med en
förfrågan om hur Trelleborgs kommun ställer sig till en förändrad
finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till förbundet. Förändringen
förutsätter att samtliga medlemskommuner ger sitt godkännande.
Idag består förbundets finansiering dels av en medlemsavgift (fördelas mellan
kommunerna utifrån samlade skatteintäkter och statsbidrag), dels av avgifter som
bygger på en rad samverkansavtal och överenskommelser.
Enligt föreliggande förslag ska framöver merparten av de avgifter som grundas på
särskilda avtal istället ingå i medlemsavgiften. Undantag gäller samverkan inom
upphandlingsområdet som ska finansieras via de upphandlingar som genomförs.
Områden som förbundet inom närtid inte längre ska ansvara för respektive
områden där inte alla medlemmar deltar är också undantagna.
Medlemsavgiften ska framöver fördelas utifrån respektive kommuns invånarantal.
Det ingår vidare att medlemsavgiften ska reduceras med 22 procent inför år 2021
och med ytterligare 7,5 procent till år 2022.
Kommunledningsförvaltningen är positiv till de föreslagna förändringarna och
anser att förslaget bör godkännas. Samtidigt kan noteras att vissa av de nuvarande
avtalen bör ha uppkommit till följd av att berörda verksamheter/förvaltningar inom
kommunerna har sett behov av att samverka, exempelvis för att utveckla
verksamheten. Dessa verksamheter/förvaltningar har därmed varit beredda att inom
sina respektive budgetar finansiera samarbetet.
Med ett system där sådan samverkan ska finansieras på kommungemensam nivå,
det vill säga via medlemsavgiften, behöver Kommunförbundet Skåne tillsammans
med medlemskommunerna finna nya former för att fånga upp kommande viktiga
samverkansområden.
För Trelleborgs kommun dels innebär den nya finansieringsmodellen att medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne som hanteras inom kommunstyrelsen ram
kommer att öka. Samtidigt minskar kostnaderna för de nämnder/förvaltningar som
tidigare betalat en avgift för befintliga samverkansavtal. Dessa effekter bör neutraliseras genom tekniska budgetjusteringar.

