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Dnr 2018/001198 -106 

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 
2019 

Sammanfattning av ärendet 

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 och kommunerna i länet har i samverkan arbetat fram ett förslag 

till överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019. Landstinget 

kommer den 3 oktober 2018 att fatta beslut för sin del vad gäller 

överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 18 september 2018. 

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Godkänna för sin del överenskommelsen om finansiering inför 

regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets 

kommuner. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Landstinget i 

Kalmar län och länets övriga kommuner.      

_____ 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd - Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-09-18 
Dnr 

2018/001198-106  

  

 

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 
2019 

Beskrivning av ärendet 

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 och kommunerna i länet har i samverkan arbetat fram ett förslag 

till överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019. Landstinget 

kommer den 3 oktober 2018 att fatta beslut för sin del vad gäller 

överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 18 september 2018. 

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.    

Överväganden 

Enligt en beräkning 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. 

Enligt förslaget till överenskommelse om fortsatt finansiering från 

kommunerna föreslås det ske via årliga bidrag som baseras på nuvarande 

medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län med avdrag för den del 

som finansierar det kommande kommunförbundet. Som en del i den 

omställning som erfordras för att finansiering ska gå ihop krävs att 

kommunerna avstår från sina respektive andelar i det egna kapitalet i 

Regionförbundet i Kalmar län.  

Bidraget till Region Kalmar län och det kommande kommunförbundet för 

primärkommunala frågor ska fördelas mellan kommunerna på samma sätt 

som den nuvarande medlemsavgiften till Regionförbundet i Kalmar län. Med 

detta upplägg blir förändringen kostnadsneutral för länets kommuner.  

Mörbylånga kommun betalar i år 1 642 tkr till Regionförbundet i Kalmar län 

inklusive avgiften till AV-media. Bidraget till Region Kalmar län uppgår 

enligt överenskommelsen till 726 tkr. Resterande 916 tkr blir därmed 

bidraget till det nya kommunförbundet. Den årliga uppräkningen av bidraget 

sker på samma sätt som uppräkningen av medlemsavgiften till 

Regionförbundet. 
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§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Godkänna för sin del överenskommelsen om finansiering inför 

regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets 

kommuner. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Landstinget i 

Kalmar län och länets övriga kommuner.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Landstinget i Kalmar län 

Ekonomi  

Budgetberedningen 



 

 
 
 
 

  
 
 
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 primärkom-
munala frågor åt kommunerna. En utredning är gjord som talar om vilka de-
lar 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. Beräk-
ningen 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 ba-
serar 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 kommun-
förbundet 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 

 
 
 
Andel 

 
 
 
Bidrag (Tkr) 

Högsby 2,8% 327 
Torsås 2,9% 351 
Mörbylånga 6,1% 726 
Hultsfred 6,2% 741 
Mönsterås 5,5% 657 
Emmaboda 3,9% 469 
Kalmar 26,9% 3197 
Nybro 8,5% 1009 
Oskarshamn 11,2% 1331 
Västervik 14,9% 1770 
Vimmerby 6,6% 791 
Borgholm 4,5% 531 
Summa  11900 

 
Bidraget ska ses som en del i grundfinansieringen av verksamheten och är 
ovillkorat. Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som upp-
räkningen av medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräk-
ningen baserar sig därmed på utvecklingen av respektive kommuns skattein-
täkt och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem. 

 
Omställningsbidrag 
Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett rat-
ionaliseringsbehov 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 om-
ställningsbidraget delges Region Kalmar län som ett engångsbelopp uppgå-
ende till samma belopp som regleras till respektive kommun vid avveckl-
ingen av Regionförbundet i Kalmar län. Det egna kapitalet uppgick vid ut-
gången 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 omställ-
ningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa verksamheten.  

 
Avtalstid 
Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31 och par-
terna har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs 
med samma avtalslängd. 

 
 
 
  



 

 
 
 
Underskrifter av landstingsdirektör och kommundirektörer efter beslut i re-
spektive instans. 
 
 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Landstinget i Kalmar län Högsby kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Torsås kommun Mörbylånga kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Hultsfred kommun Mönsterås kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Emmaboda kommun Kalmar kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Nybro kommun Oskarshamns kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Västerviks kommun Vimmerby kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018    
Borgholms kommun 
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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. 
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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 

21 Mkr.  
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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 Andel 

Bidrag 

(Tkr) 
Högsby 2,8% 327 
Torsås 2,9% 351 
Mörbylånga 6,1% 726 
Hultsfred 6,2% 741 
Mönsterås 5,5% 657 
Emmaboda 3,9% 469 
Kalmar 26,9% 3197 
Nybro 8,5% 1009 
Oskarshamn 11,2% 1331 
Västervik 14,9% 1770 
Vimmerby 6,6% 791 
Borgholm 4,5% 531 

Summa 

 

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 
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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 styrelser. 

  

 


