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Sammanfattning av ärendet 

Remiss från kommunledningsförvaltningen (dnr 2011:787 910) 

Samordningsförbunden har sedan 2004 lyft mervärdeskatt enligt lagen om 
mervärdeskatt, men i maj 2011 fick samordningsförbunden plötsligt fått avslag 
för begärda ersättningar retroaktivt. För Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
innebar förändringen en kostnadsökning på närmare 850 000 kronor för 2011. 
Detta ställde naturligtvis till stora bekymmer. Ingångna avtal kunde ej fullföljas 
på grund av likviditetsbrist. Utifrån den uppkomna situationen sände 
förbundsstyrelsen, med hänvisning till Lag 2003:12 om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser § 21-22, en begäran om att kommunens andel av 2012 års 
verksamhetsmedel skulle betalas ut redan under hösten 2011 så ingångna avtal 
kunde hållas. Förbundsstyrelsen beslutade därför om anpassning av 
verksamhetens omfattning till de tillgängliga resurserna 2012, vilket kom att 
innebära en rejäl minskning av förbundets verksamhet 2012. 

Med anlednngs av detta föreligger motion daterad 2011-10-31 från Moderaterna 
med förslag om att : 

- Samordningsförbundet i Örnsköldsvik ska få verksamhetsmedel för 2012 
för bibehållen verksamhet. 

- Kommunfullmäktige ger i uppdrag till ansvarig hos kommunen att driva 
frågan.  

 

Nuläge 

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att lagen om ersättning för 
viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ska ändras så att även 
samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt till ersättning för viss 
mervärdesskatt på samma sätt som gäller för kommuner, landsting och 
kommunalförbund. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, men 
tillämpas för ersättning från och med den 1 januari 2010. 

Det mesta pekar på att promemorian går igenom och därmed kommer 
samordningsförbundet att under 2012 få tillbaka 2011 års uteblivna ersättning för 
viss mervärdesskatt vilket också säkerställer verksamhetsmedel för 2012. 
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Förslag till beslut 

Samordningsförbundets styrelse anser att när finansdepartementets förslag vunnit 
laga kraft så får även motionens intentioner anses uppfyllda. 

Därmed anses motionen besvarad. 
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