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Överenskommelse om finansiering inför
regionbildning 2019
Dnr 2018/254-010
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar län från och med
den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett
direktvalt regionfullmäktige. Den blivande regionen ska heta Region Kalmar län.
Landstinget i Kalmar och länets kommuner har i samverkan arbetat fram ett förslag till
överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019. Den fortsatta
finansieringen från kommunerna föreslås ske via årliga bidrag som baserar sig på
nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län, med avdrag för den del som
finansierar det kommande kommunförbundet. Bidraget uppgår för 2019 till 11,9
miljoner kronor och räknas upp årligen under avtalsperioden som är 2019-01-01–202412-31.
Region Kalmar län har ett rationaliseringsbehov efter denna finansiering på
9 miljoner kronor. Kommunerna har i Regionförbundet i Kalmar län ett eget kapital
motsvarande 18 miljoner kronor. Förslaget innebär att kommunerna avstår från sina
respektive andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet Kalmar län. Detta belopp
tilldelas Region Kalmar län som ett engångsbelopp. Därmed möjliggörs en
omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 mellan
Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigte besluta
att godkänna överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 mellan
Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 september 2018
Landstinget i Kalmar läns skrivelse 5 september 2018
Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-05, § 134 med bilagerad
överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret
2018-09-18
Kommunsekreterare
Mikael Åskog
0490-25 40 13
mikael.askog@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om finansiering inför
regionbildning 2019
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar län från och med
den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett
direktvalt regionfullmäktige. Den blivande regionen ska heta Region Kalmar län.
Landstinget i Kalmar och länets kommuner har i samverkan arbetat fram ett förslag till
överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.
Enligt beräkningen summeras behovet av finansiering för övertagande av det regionala
utvecklingsansvaret till knappt 31 miljoner kronor. Efter att hela medlemsavgiften (cirka
10 miljoner kronor) för Landstinget i Kalmar län avräknats återstår ett behov av
finansiering på knappt 21 miljoner kronor. Den fortsatta finansieringen från kommunerna
föreslås ske via årliga bidrag som baserar sig på nuvarande medlemsavgift till
Regionförbundet i Kalmar län, med avdrag för den del som finansierar det kommande
kommunförbundet. Bidraget uppgår för 2019 till 11,9 miljoner kronor och räknas upp
årligen under avtalsperioden som är 2019‐01‐01–2024‐12‐31.
Som en del i den omställning som behövs avstår kommunerna från sina respektive andelar
i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Det egna kapitalet uppgick vid
utgången av 2017 till totalt ca 28 miljoner kronor, men kommer att påverkas av resultatet
för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet uppgår till drygt 65 %, eller drygt 18
miljoner kronor vid utgången av 2017. Därmed möjliggörs en omställningsperiod om 2‐3
år för Region Kalmar län att anpassa verksamheten.
Landstinget i Kalmar läns arbetsutskott har 6 september 2018 skickat över ett
protokollsutdrag i ärendet och länets kommuner förväntas återkomma till landstinget när
kommunen fattat beslut i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 mellan
Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

Anders Björlin
Kommundirektör

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Kanslienheten

Ojusterat protokollsutdrag från landstingsstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 5 september 2018
§ 134

Diarienummer 170648

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning
2019
Beslut
1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsfullmäktige besluta
följande.
Landstingsfullmäktige godkänner för sin del överenskommelsen om
finansiering inför regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län
och länets kommuner.
Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med länets kommuner.
Landstingsfullmäktige rekommenderar länets kommuner att godkänna
överenskommelsen.
2. Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget på
överenskommelse till länets kommuner för en parallell beslutsprocess.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i
Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande
regionen ska heta Region Kalmar län. Enligt en beräkning summeras
behovet av finansiering för övertagande av det regionala utvecklingsansvaret
till knappt 31 Mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för
Landstinget i Kalmar län avräknats återstår ett behov av finansiering på
knappt 21 Mkr. Den fortsatta finansieringen från kommunerna föreslås ske
via årliga bidrag som baserar sig på nuvarande medlemsavgift till
Regionförbundet i Kalmar län, med avdrag för den del som finansierar det
kommande kommunförbundet. Bidraget uppgår för 2019 till 11,9 Mkr och
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räknas upp årligen under avtalsperioden som är 2019-01-01—2024-12-31.
Som en del i den omställning som erfordras avstår kommunerna från sina
respektive andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Det
egna kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men
kommer att påverkas av resultatet för 2018. Kommunernas andel av det egna
kapitalet uppgår till drygt 65 %, eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017.
Därmed möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län
att anpassa verksamheten.
Förslaget till överenskommelse har tagits fram i samarbete med företrädare
för landstinget och länets kommuner.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att fullmäktige godkänner
överenskommelsen om finansiering för sin del och rekommenderar länets
kommuner att godkänna densamma.
Då ärendet har arbetats fram gemensamt med länets kommuner föreslås att
landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget på
överenskommelse till kommunerna för en parallell beslutsprocess.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2018.
2. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.

Anders Henriksson
Ordförande

Christer Jonsson
Justerare

Rätt intygar: Moa Rosholm
Protokollsutdrag till: Samtliga kommuner i Kalmar län.

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning
2019
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i
Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande
regionen ska heta Region Kalmar län.
Ansökan har föregåtts av ett beslut som är förankrat hos såväl kommunerna i
länet samt hos Regionförbundet i Kalmar län som idag innehar det regionala
utvecklingsansvaret. I och med att det bildas en region övertar landstinget
det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet. Regionförbundet har
även andra uppgifter, såsom att vara intresseorgan och samordna primärkommunala frågor åt kommunerna. En utredning är gjord som talar om vilka delar av regionförbundets verksamhet som ska överlämnas till den blivande
regionen och vilka delar som ska gå över till ett nybildat kommunförbund
som ska hantera de primärkommunala frågorna.
Ekonomi – Behov av finansiering
Under våren 2018 har ett underlag har tagits fram avseende behovet av
finansiering av den delen av nuvarande Regionförbundet som kommer att
ingå i Region Kalmar län. I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag
och den finansiering som följer med in i den nya organisationen. Främst
kommer verksamheten ingå i den nya Regionala utvecklingsförvaltningen,
men även andra delar av Region Kalmar län kommer att innefattas. Beräkningen summeras till ett kvarstående behov av finansiering på knappt 31
Mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för Landstinget i Kalmar
län avräknats återstår ett behov av finansiering på knappt 21 Mkr.
Fortsatt bidrag
Den fortsatta finansieringen från kommunerna sker via årliga bidrag som baserar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län,
med avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbundet.
Den sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till
18,7 Mkr och den beräknade medlemsavgiften för det kommande kommunförbundet uppgår till 6,8 Mkr. Kvarstår gör 11,9 Mkr och fördelas mellan
kommunerna på samma sätt som den nuvarande medlemsavgiften till
Regionförbundet i Kalmar län. Fördelning i procent och fortsatt bidrag till
Region Kalmar län för 2019 framgår nedan. Med detta upplägg blir
förändringen kostnadsneutral för länets kommuner.

Kommun
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Summa

Andel
2,8%
2,9%
6,1%
6,2%
5,5%
3,9%
26,9%
8,5%
11,2%
14,9%
6,6%
4,5%

Bidrag (Tkr)
327
351
726
741
657
469
3197
1009
1331
1770
791
531
11900

Bidraget ska ses som en del i grundfinansieringen av verksamheten och är
ovillkorat. Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som uppräkningen av medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräkningen baserar sig därmed på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem.
Omställningsbidrag
Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett rationaliseringsbehov på drygt 9 Mkr i Region Kalmar län. Som en del i den
omställning som därmed erfordras avstår kommunerna från sina respektive
andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Fördelning av
det egna kapitalet vid avvecklingen stipuleras i förbundsordningen och omställningsbidraget delges Region Kalmar län som ett engångsbelopp uppgående till samma belopp som regleras till respektive kommun vid avvecklingen av Regionförbundet i Kalmar län. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men kommer att påverkas av resultatet
för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet uppgår till drygt 65 %,
eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017. Därmed möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa verksamheten.
Avtalstid
Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31 och parterna har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs
med samma avtalslängd.

Underskrifter av landstingsdirektör och kommundirektörer efter beslut i respektive instans.

______________den___ /___ 2018
Landstinget i Kalmar län

______________den___ /___ 2018
Högsby kommun

______________den___ /___ 2018
Torsås kommun

______________den___ /___ 2018
Mörbylånga kommun

______________den___ /___ 2018
Hultsfred kommun

______________den___ /___ 2018
Mönsterås kommun

______________den___ /___ 2018
Emmaboda kommun

______________den___ /___ 2018
Kalmar kommun

______________den___ /___ 2018
Nybro kommun

______________den___ /___ 2018
Oskarshamns kommun

______________den___ /___ 2018
Västerviks kommun

______________den___ /___ 2018
Vimmerby kommun

______________den___ /___ 2018
Borgholms kommun

