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Medlemsavgift till Samordningsförbundet i 
Kalmar län 2017 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för Kalmar kommuns del Samordningsförbundet i 
Kalmar läns förslag till intäktsnivå för 2017 på 14 miljoner kronor. Det innebär 
att Kalmar kommuns medlemsavgift år 2017 blir 959 526 kronor.  

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Kalmar län begär i en skrivelse från den 25 april 2016 
att kommunerna ska ge besked om finanseringsnivån för år 2017. 

Enligt skrivelsen så räcker inte 2016 års nivå på medlemsavgifter för de 
planerade och uppskattade kostnaderna under 2017. Styrelsen vädjar till 
kommuner och landsting om ett godkännande av en intäktsnivå om  
14 miljoner kronor i istället för 12 378 723 kronor som var intäktsnivån för 
2016. Detta för att förbundet ska kunna fullgöra sitt uppdrag vad gäller 
förbättrad samverkan mellan myndigheterna och rehabilitering av individer 
som befinner sig i en utsatt position. Styrelsen vill också poängtera att en större 
motprestation från kommuner och landsting gör att det blir mer statliga medel 
till länet. 
 
För Kalmar kommuns del skulle ändringen innebära en höjning av medlems-
avgiften på 111 118 kronor, från 848 408 kronor (2016) till 959 526 kronor 
(2017). I socialnämndens budget hanteras medlemsavgiften för Samordnings-
förbundet, sedan tidigare finns dock en överenskommelse mellan kommun-
ledningskontoret och socialförvaltningen om att en höjning av medlems-
avgiften jämnt ska fördelas mellan förvaltningarna. Socialförvaltningen och 
kommunledningskontoret är överens om att hantera även den här höjningen 
på samma sätt. Socialnämnden fattar beslut om sin del av höjningen i juni 
2016.  
 
Annette Andersson   
kommundirektör   
 
Bilaga: 
Skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län 
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