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Beslut om medlemsavgift till Svenska 
Kommunförbundet för år 2006 
Enligt Svenska Kommunförbundets stadgar erlägger varje medlem en årsavgift till 
förbundet. Kongressen beslutade i maj 2003 att högsta beloppet för årsavgiften 
ska vara 1,50 öre per skattekrona för perioden 2004-2009. För Stockholms läns 
landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen reduceras avgiften med 
10 procent. 

Medlemsavgift för år 2006 

Svenska Kommunförbundets styrelse beslutade den 10 juni 2005 att medlemsav-
giften till förbundet för år 2006 kommer att uppgå till 1,425 öre per skattekrona 
vilket är en nivåsänkning med 5 procent i jämförelse med motsvarande avgiftsnivå 
för år 2005. Därigenom neutraliserar man ökningen av skatteunderlaget för kom-
munsektorn mellan de två åren, vilken vid oförändrad avgiftsnivå annars hade 
medfört en ökad avgift på 10 mkr.  

Medlemsavgifternas storlek per medlem framgår av bilaga 1. 

Översyn av avgiftsprincipen 

I samband med kongressbesluten om det nya förbundet, Sveriges Kommuner och 
Landsting, uttalades principen att grunden för förbundsavgiften bör vara lika för 
alla medlemmar samt att ingen medlem skall få höjd avgift. Avgiftskonstruktionen 
framgår av det nya förbundets stadgar. 

En komplikation är att de begrepp som används i det nya förbundets stadgar om för-
bundsavgiften inte längre är helt relevanta. Detta beror på att den ”skatteutjämning” 
som anges i stadgarna numera är ersatt av ”kommunalekonomisk utjämning” som även  
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inkluderar de generella statsbidragen. Styrelserna för Svenska Kommunförbundet resp. 
Landstingsförbundet har därför beslutat om en översyn av den beslutade avgiftsprin-
cipen. En eventuell omformulering av stadgarnas paragraf angående avgiftsberäkning 
skulle kunna föreläggas valkongressen i mars 2007. 

Information om medlemsavgiften finns utlagd på Sveriges Kommuner och Landstings 
hemsida. www.skl.se/organisation/förbundsavgift 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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