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Yttrande över remiss från finansdepartementet – Lite mer lika –
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
(SOU 2018:74)
Hallsbergs kommun har erbjudits möjligheten att yttra sig över Finansdepartementets utredning om översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting. ”Lite mer lika”.
Hallsbergs kommuns ställningstagande till förslaget i sin helhet
Hallsbergs kommun ställer sig positiv till de förändringar av kostnadsutjämningssystemet
som föreslås i utredningen men har synpunkter och frågeställningar som behöver uppmärksammas.
Det är positivt att systemet för kommunal kostnadsutjämning ses över och den uppdatering
av merkostnadsberäkningarna som görs är positiv. Uppdateringar av bakomliggande statistik
behöver dock göras oftare för att öka aktualiteten och därmed också legitimiteten. Utredarens förslag med en större grad av indexering i systemet är också positivt och bör införas i
så många delar som möjligt.
Hallsbergs kommun ser det som positivt att förslaget till förändring i större utsträckning
tar hänsyn till socioekonomi och flyktingmottagande.
Hallsbergs kommun ställer sig också positiva till att systemet föreslås, i större utsträckning,
ta hänsyn till socioekonomiska variabler och flyktingmottagande. Dock borde förskola och
grundskola hanteras likartat vad gäller socioekonomi. Nu finns detta inlagt i vissa delmodeller, t.ex. förskolan, medan kompensationen i grundskolan kommer via ett riktat statsbidrag. Hallsbergs kommun anser att det riktade bidraget till grundskolan bör fasas ut och
istället läggas in i kostnadsutjämningssystemet.
Även införandet av en glesbygdskompensation välkomnas då beräkningar bekräftar att
gles bebyggelse är förknippat med högre nettokostnader.
Hallsbergs kommun anser också att justeringen av de variabler som ligger till grund för
kostnadsutjämningen, IFO, minskar möjligheten att påverka variablernas utfall vilket är
ett av modellens huvudsyften.
Hallsbergs kommun också att inkomstutjämningssystemet bör ses över för att minimera
effekter i de båda systemen som eventuellt kan ta ut varandra.
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