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Alternativ avgiftsmodell för Storsthlm  
Sammanfattning 
I samband med föregående Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en 
alternativ avgiftsmodell baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har 
därför tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och 
statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över 
avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg 
samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande och alternativ förbundsavgift för Storsthlm 
Förbundsavgiften regleras i förbundets stadgar §24. Avgift ska erläggas i förhållande till 
medlemmens avgiftsunderlag, vilket är summan av föregående års skatteintäkter och 
generella statsbidrag med förekommande tillägg eller avdrag. Avgiftens storlek bestäms 
årligen av styrelsen inom den av förbundsmötet fastställda ramen. För mandatperioden 
2019 – 2022 har förbundsmötet fastställt ett avgiftstak motsvarande 0,5 promille av 
avgiftsunderlaget.  

Förbundsmötet kan besluta att förbundsavgiften ska baseras på annan grund än 
avgiftsunderlaget om alla medlemmar är eniga om det. Alternativt kan förbundsmötet 
ändra grunden för förbundsavgift genom stadgeändring. 

För närvarande är förbundsavgiften 0,39 promille av avgiftsunderlaget, oförändrat 
sedan 2021, då avgiften sänktes från 0,40 promille. 

Den kritik som har framförts avseende nuvarande modell pekar i huvudsak på att 
avgiften påverkas av om kommunerna höjer eller sänker sin skattesats. Högre skatt – 
högre avgift och tvärtom. 

Om avgift i stället skulle tas ut kopplat direkt till befolkningsstorlek motsvarar 2022 års 
beslutade förbundsavgift 20,55 kr per invånare. En jämförelse av nuvarande avgift 
baserad på 0,39 promille och en befolkningsbaserad avgift per kommun redovisas i 
bilaga.  I detta exempel, baserat på 2022 års avgift, får fem kommuner en högre avgift 
och resterande kommuner en lägre. Ett tak skulle även finnas i ny modell.  

 
Bilagor: 
Förbundsavgifter hos andra relevanta organisationer 
Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun 
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