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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kal-
mar län 2018 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommundirektörens inriktning att Kalmar 
kommuns medlemsavgift 2018 ska ligga kvar på samma nivå som för 2017.  
 
Beslutet om 2018 års nivå hanteras av socialnämnden. 
 

Bakgrund 
Vid ägardialogen den 9 december 2016 mellan representanter för samordnings-
förbundets styrelse och dess ägare beslutades att ”styrelsen i början av 2017 
skickar en skrivelse till ledningarna för landstinget och samtliga kommuner 
med en fråga om vilken nivå på medlemsavgift som respektive medlem kan 
acceptera inför 2018. Detta så att ett besked kan lämnas under nästa ägardia-
log.” Ägardialogen genomförs den 5 maj.  
 
Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av stat-
liga medel till förbundet. Staten står för hälften av kostnaderna, landstinget för 
en fjärdedel och kommunerna tillsammans för en fjärdedel utifrån storlek på 
befolkningen.  
 
Av den skrivelse som nu inkommit framkommer att den troliga nivån på sta-
tens tilldelning 2018 ligger mellan 7,5 och 8 mnkr. Den nivå som samordnings-
förbundets budget för 2017 bygger på är att staten ger ett bidrag på 7 mnkr.  
 
Av tabellen framgår hur stort Kalmar kommuns bidrag till samordningsför-
bundet skulle bli beroende på statens bidrag. Den exakta bidragssumman är 
dock avhängig av Kalmar kommuns befolkning vid beräkningstillfället.  
 
 
 



KS 2017/0147  2 (2) 
 
 
 
Staten 7 000 000 7 500 000 8 000 000 
Landstinget 3 500 000 3 750 000 4 000 000 
Kalmar 965 254 1 034 200 1 103 147 
Övriga kommu- 
ner i länet 

2 534 746 2 715 800 2 896 853 

Total budget 14 000 000 15 000 000 16 000 000 
 
Efter överläggning med socialförvaltningen är ståndpunkten att den nivå som 
gäller 2017 även är en rimlig nivå under 2018. Det vill säga en nivå som baserar 
sig på en statlig tilldelning motsvarande 7 mnkr.  
 
Det är socialnämnden som hanterar medlemsavgiften för Samordningsförbun-
det. Det har funnits en överenskommelse mellan kommunledningskontoret 
och socialförvaltningen om att en höjning av medlemsavgiften ska fördelas 
jämnt mellan förvaltningarna. För att undvika interna transaktioner tas fram-
gent medlemsavgiften för denna verksamhet helt inom socialnämndens bud-
getram. Eventuella behov av ytterligare medel får lyftas av socialnämnden i 
ordinarie budgetprocess.  
 
Socialnämnden kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 25 april 
2017. 
 
 
 
Annette Andersson   
Kommundirektör  
 
 
 
Bilagor 
Skrivelse från samordningsförbundet ”Medlemsavgifter till samordningsför-
bundet 2018" 
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