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Yttrande översyn av kostnadsutjämningen Lite mer lika
SOU2018:74, Fi2018/03212/K
Inledning
Kostnadsutjämningens syfte är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att
bedriva välfärdstjänster i alla kommuner och regioner. Systemet är ett slutet system
och solidariskt finansierat mellan regioner och mellan kommuner. I huvudsak grundar
sig utjämningen på skillnader i befolkningens sammansättning och
bebyggelsestruktur. Utjämning sker för de kostnader man förväntas ha givet
befolkningens sammansättning, gleshet och produktionsförutsättningar.
Översynen Lite mer lika ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad
fångar upp större samhällsförändringar och då eventuellt även föreslå förändringar i
de delmodeller som finns, överväga nya delmodeller eller om delmodeller ska utgår.
Även förenkling i systemet kan föreslås.
Föreslagna förändringar föreslås genomföras år 2020.

Föreslagna förändringar i översynen
För utjämning mellan regioner föreslås nedanstående förändringar
Hälso- och sjukvård
 En ny kostnadsmatris baserad på kostnadsdata från tre landsting år 2016
ersätter nuvarande kostnadsmatris
 Delmodellen löner utgår som egen delmodell och blir en komponent i
delmodellen för hälso- och sjukvård
 Ersättning för hiv tas bort ur modellen.
 Beräkningarna av tillägg och avdrag för merkostnader för hälso- och sjukvård i
glesbygd uppdateras
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Kollektivtrafik
 Regressionsmodellen för beräkning av länsvisa standardkostnader revideras
och uppdateras med aktuella data. I modellen ersätts Andel av befolkningen
som bor i tätor med fler än 11 000 invånvare till Antal invånare i tätort.
 Gotlands standardkostnad föreslås beräknas på samma sätt som för övriga
län.
 För kommuner i län med delat huvudmannaskap för kollektivtrafiken ska
standardkostnaden baseras på en nu regressionsmodell liknande den som
används för fördelning på länsnivå.
Befolkningsförändringar
 Ny komponent som kompenserar för merkostnader vid kraftiga förändringar i
befolkningen
Inga förändringar föreslås avseende eftersläpningseffekter.
Förslaget innebär en ökad omfördelning med 1,1 mkr
Ekonomiska effekter totalt
Omfördelning mellan regionerna ökar netto med 0,8 mkr, från 2,2 till 3,0 miljarder
kronor. För Region Halland innebär förslaget ett ökat bidrag med totalt ca 90 mnkr
eller 285 kr/invånare.

Region Hallands synpunkter på föreslagen förändring
Överlag är Region Halland positiv till föreslagna förändringar. Införande av
kompensation för bemanning i glesbygd samt utjämning av merkostnader vid kraftig
befolkningsförändring ger bättre underlag för utjämning än idag. Förändringarna i
kostnadsmatrisen för hälso- och sjukvård tar nu även mer hänsyn till faktorer för
hälsa än tidigare, vilket är en förbättring. Vi ser även positivt till att man föreslår en
reviderad lönemodell som baseras på mer aktuell data än tidigare.
Förslaget innebär en ökad omfördelning på knappt en procent för de totala
nettokostnaderna för regionsektorn.
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