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Tjänsteutlåtande 

Ledningsstöd 

 

Datum: 2023-01-10 

Diarienummer: KS  2022/0307 

Till: Kommunstyrelsen 

 

Svar på remiss från Storsthlm avseende 

förslag till alternativ avgiftsmodell för 

organisationens medlemmar 

Sammanfattning 

Storsthlms arbetsutskott har beslutat att till sina medlemmar remittera 

förslag på alternativ avgiftsmodell. I den alternativa modellen tas avgiften 

ut per invånare istället för att fördelas på storleken i Skatter och bidrag.  

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Som svar på remiss från Storsthlm överlämnar förvaltningen 
tjänsteutlåtande daterat 2023-01-10 innebärande att Österåkers 
kommun inte ställer sig bakom förslaget till ny modell för 
avgiftsfördelning.  

Bakgrund 

I samband med Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en 

alternativ avgiftsmodell baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms 

kansli har tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserat på 

skatteintäkter och stadsbidrag, och en alternativ modell kopplad till 

invånarantal. Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera 

ärendet till samtliga medlemskommuner för eventuella synpunkter och 

därefter behandla ärendet på styrelsens möte den 23 februari 2023. 

Förbundsavgiften regleras i förbundets stadgar §24. Avgift ska erläggas i 

förhållande till medlemmens avgiftsunderlag, vilket är summan av 

föregående års skatteintäkter och generella stadsbidrag med förekommande 

tillägg och avdrag. Avgiftens storlek bestäms årligen av styrelsen inom den 

av förbundsmötet fastställa ramen.  

Förbundet kan besluta att förbundsavgiften ska baseras på annan grund än 

avgiftsunderlaget om alla medlemmar är eniga om det. Alternativt kan 

förbundet ändra grunden för förbundsavgiften genom stadgeändring. 2022 

är förbundsavgiften 0,39 promille av avgiftsunderlaget.  
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Den kritik som 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. 

Den alternativa modellen är om förbundsavgiften istället tas ut kopplat 

direkt till befolkningsstorleken motsvarar 2022 års beslutade 

förbundsavgift 20,55 kr per invånare.  

2022-12-15 (Dnr S/22/0110-2) fattade Storsthlm beslut om sin 

verksamhetsplan och budget för 2023. Där framgår att förbundsavgiften 

föreslås ligger kvar på 0,39 promille för budgetåret. Det innebär att 

avgiften totalt för 2023 uppgår till 50,4 miljoner kronor, en ökning med 1,2 

miljoner kronor eller 2,5 procent från föregående år. Enligt den alternativa 

modellen skulle förbundsavgiften 2023 vara 20,87 kr per invånare. 

Förvaltningens slutsatser 

Förvaltning ställer sig inte bakom lämnat förslag till ny modell för 

avgiftsfördelning i nuläget.  

Bilagor 

1. Missiv S/22/0108 

2. PM nuvarande och alternativ avgiftsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sara Pettersson  Magnus Bengtsson 

Chefsekonom  Ekonomidirektör 
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