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Fördelningstal
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Beräkningsmodeller:
•

Befolkningstal

•

Där ett tydligt antal av en exempelvis produkt finns att utgå ifrån används
styckepris

•

Övriga modeller tillämpas där fördelningsgrunden delas mellan
exempelvis kommunerna och dess bolag.

Beräkningsmodellerna tillämpas för att räkna kostnaden för VMKF:s
verksamheter för respektive kommun, bolag eller kommunalförbund.
Kommunen bestämmer hur kostnaden ska fördelas inom sin kommunkoncern.
Avstämningar inför nytt budgetår
Inför varje budgetår stämmer VMKF av antalet organisationer som ska dela på
kostnaden, befolkningsmängd, beräkningsgrunden till styckepris samt
volymnyttjandet av tjänst.
Moderbolag som ej bedriver egen verksamhet finns inte med som finansiär.
Befolkningsmängd som beräkningsgrund
•
•
•
•

Krisberedskap
Bostadsanpassning och parkeringstillstånd
Säkerhetssamordnare
Arkivverksamhet

Styckepris som beräkningsgrund:
•
•
•
•

IT
Telefoni
Lön
Skanning

Senast ändrat: 2021-05-25

2 (2)

Övrigt:
•

Upphandling: Kostnad fördelas 60/40 mellan kommun och bolag.
Kommunens 60% fördelas utifrån befolkning.
Av bolagens 40% fördelas 20% på en fast del samt 20% på
volymnyttjande bolag.

•

Systemförvaltning Kommungemensamma system
Kommun: Kostnaden för kommungemensamma system och dess
investeringskostnader fördelas enligt befolkningstal.
Kommun + bolag, kommunalförbund: Deltar även bolag fördelas
kostnaden enligt antal PC på bordet som respektive organisation har.
Investeringskostnader fördelas enligt principen att kommunerna står för
två andelar och bolag en andel.
Tillkommer ett bolag och det blir fler organisationer som ska dela på
kostnaden läggs organisationen till i beräkningsmallen. Nytt bolag som
träder in betalar del av investering enligt aktuellt restvärde som avstäms
31/12 året innan inträde.
Definition av kommungemensamt system: Där kommunalförbundet
VMKF tar ansvar för system och där flera kommuner deltar så ska dessa
kallas för kommungemensamma system.

•

Verksamhetssystem: Kostnader fördelas direkt till respektive
kommun/förvaltning.

•

Direktion, ledning och stödfunktioner, kostnader för oförutsett:
Nuvarande kommunbidrag fördelas ut på respektive verksamhet.
Avdelningarna betalar sedan OH till ovanstående enligt separat nyckel.

•

Revision: Fördelas 25% per medlemskommun.

