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13. Ram för förbundsavgift till SKL för åren 2017 - 2020
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att ramen för förbundsavgiften för perioden 2017-2020 ska vara 0,13 promille.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kongressen fastställer enligt förbundets stadgar en ram för årsavgiften till förbundet.
Enligt paragraf 9 i stadgarna framgår det att
Medlem skall varje år betala förbundsavgift till förbundet. Styrelsen bestämmer
förbundsavgiftens storlek inom den av kongressen fastställda ramen. Styrelsen äger
rätt att besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem.
Medlems förbundsavgift utgörs av avgiftsunderlaget multiplicerat med den
avgiftssats som styrelsen årligen fastställer. Avgiftsunderlaget utgörs av medlems
senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med medelskattekraften
i riket året före avgiftsåret.
Ordinarie kongress 2011 beslutade att ramen för högsta uttag av förbundsavgift skulle
vara 0,14 promille för perioden 2013-2016.
Ram för förbundsavgift
Efter att i nio år i rad haft en nominellt oförändrad avgift – 425 mkr – fattade styrelsen
i juni 2013 ett beslut kring inriktning för förbundsavgiftens fortsatta utveckling 20152018. Beslut innebar att förbundsavgiften justerades 2014 genom att uttagen avgift i
promille behölls oförändrad från föregående år.
Samtidigt inleddes ett besparingsprogram inom områdena kansli, politisk organisation,
lokaler och internservice. Besparingsprogrammet hanteras under tre år (2014-2016)
och medför en besparing på 24 mkr och en ökad utdelning med 10 mkr. I förslaget
medgavs också visst utrymme för extra satsningar.
Utöver detta utnyttjar SKL sedan 2013 möjligheten att begära gottgörelse från SKL
Pensionsstiftelse för sina pensionsutbetalningar. Under 2013 och 2014 uppgick
gottgörelsen till 41 resp. 36 mkr och i budgeten förväntas ett liknande belopp även för
2015.
Realt har avgiften fortsatt sänkas under de senaste åren. Med anledning av att
medelskattekraften ökat innebär detta att SKL därmed i praktiken har justerat ned
avgiftssatsen till 0,1237 promille (föregående år: 0,1247).
Sammanställning av möjlig och faktiskt uttagen förbundsavgift, se nedan
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Förbundsavgift 2013-2016, mkr
Ram i promille
Ram i mkr
Uttagen avgift mkr
Uttagen avgift promille

2013

2014

2015

2016

0,14
473
425
0,1257

0,14
499
448
0,1257

0,14
511
455
0,1247

0,14
535
473
0,1237

En simulering, som bygger på SKL:s skatteunderlagsprognos per den 8 oktober, visar på
en ökad medelskattekraft i riket de kommande fyra åren. För förbundet antas
kostnadsökningarna ligga på 2,5 procent årligen.
Mot bakgrund av genomfört besparingsprogram, den förstärkta finansieringen från
pensionsstiftelsen och den ökade medelskattekraften under prognosperioden 2017-2020,
bedöms ramen för förbundsavgiften kunna sänkas från 0,14 till 0,13 promille.

