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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Avd för administration 
Ekonomi- och finanssektionen 
Johan Gripmar 
 
 

Ekonomi/finanschefer i 
kommuner och landsting 
 

 

Engångsutdelning från SKL till förbundets 
medlemmar 
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har betydande ekonomiska till-
gångar, bl.a. som ett resultat av intäkter från försäljningar av företag inom 
SKL:s företagskoncern. Våren 2007 inleddes en diskussion om att i någon 
form återföra del av dessa tillgångar till förbundets medlemmar. 

SKL:s styrelse valde att efterhöra förbundskongressens uppfattning. Detta 
skedde i november 2007. Kongressens beslut blev att förbundets styrelse 
skulle gå vidare med att pröva frågan om en återföring till medlemmarna och 
att detta uppdrag skall återrapporteras till nästa ordinarie kongress (troligen 
hösten 2011).  

Kongressen gav dock samtidigt styrelsen i mandat att redan under inne-
varande kongressperiod kunna besluta om viss återföring. 

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 18 juni 2009 (dnr 09/2055) att god-
känna att en återföring görs till medlemmarna i form av en engångsutdelning 
om sammanlagt 1,0 miljard kronor. Det belopp som varje medlem därmed har 
som fordran på förbundet framgår av bilaga. 

Skriftlig information om styrelsebeslutet har skickats till samtliga kommun-, 
landstings- och regionstyrelser samt till samtliga kommun-, landstings- och 
regiondirektörer. Motsvarande information finns också att hämta på för-
bundets webb-plats www.skl.se 

Av styrelsens beslut framgår också att likviden skall erläggas till respektive 
medlem under första halvåret 2010. Förbundskansliet skall senast i oktober 
2009 återkomma till styrelsen med en redovisning av hur verkställigheten av  

http://www.skl.se/
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utdelningsbeslutet fortlöper. Därefter återkommer SKL till medlemmarna 
med information om närmare praktiska förutsättningar för återföringen.  

Ytterligare upplysningar lämnas av Johan Gripmar, e-post: johan.gripmar@skl.se, 
tfn: 08-452 75 53. 
Bilaga: Fördelning per medlem av engångsutdelningen. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för administration 
 
 

Marita Delvert 

 

 Johan Gripmar 
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