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Yttrande över betänkandet – Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU
2018:74), Finansdepartementet Fi2018/03212/K
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Remissyttrandet fokuserar endast på de delar av förslaget
som avser kostnadsutjämning för regioner/landsting samt kollektivtrafik.
Region Kronoberg ställer sig som helhet positiv till utredarens förslag, men vill
särskilt lyfta fram nedanstående synpunkter på förslaget.
Synpunkter
Hälso och sjukvård
Behov
Region Kronoberg är positiv till en förenkling av delmodellen där 850 celler blir
22 celler i matrisen för beräkning av standardkostnader för vårdbehov. Dagens
matris är både komplicerad och svåröverskådlig samt innehåller variabler som har
haft stor påverkan på kostnadsutjämningen, men där det är tveksamt om det
verkligen innebär ett större vårdbehov (främst boende i småhus/ej småhus). Det
finns dock en farhåga från Region Kronobergs sida att modellen blir för enkel
och inte fångar alla delar som påverkar vårdbehovet, men Region Kronobergs ser
ändå detta som en förbättring mot dagens delmodell.
Region Kronoberg tycker även det är bra att dataunderlaget utökas med data från
Skåne, Västra Götaland och Norrbotten istället för bara som idag då data endast
hämtats från Skåne.
Region Kronoberg har inga invändningar mot utredarens förslag att ta bort HIVvariabeln i delmodellen Hälso och sjukvård.
Ersättning för merkostnader i glesbygd
Region Kronoberg ser en problematik i att utredaren använder samma
grundantagande för delmodellen som idag(GIS-modell 1998) utan att ha prövat
dessa underliggande grundantaganden särskilt. Det kan ifrågasättas om dessa
antaganden verkligen ger en rättvisande bild av glesheten.
Region Kronoberg anser även att kompensation i utjämningen för sjukresor
borde basera sig på faktiskt kostnadsstatistik som finns tillgänglig och ej baseras
på fiktiva sjukresor.
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Region Kronoberg anser att det är en förbättring att kompensationen föreslås
indexeras och räknas upp vilket inte är fallet i dagens modell.
Lön
Region Kronoberg anser att utredarens förslag att ersätta dagens modell med en
ny modell att skatta det strukturella löneläget är positivt då det bättre speglar
regionernas löneläge.
Utredaren föreslår en ny variabel för merkostnader för bemanning i glesbygd. Här har
utredaren särskilt fokuserat på det högre behovet av hyrpersonal i glesbygd. Även
om Region Kronoberg anser att utredarens intention att kompensera för detta är
god, vill Region Kronoberg framföra att det finns också en problematik i att över
tid föra in en variabel för hyrpersonal när samtliga regioner aktivt och tillsammans
arbetar för att bli hyroberoende.
Befolkningsförändringar
Region Kronoberg anser att utredarens förslag att införa en komponent för
merkostnader vid kraftiga förändringar (ökning eller minskning) i befolkning
införs är bra, men att det är svårt att bedöma rimligheten i kompensationens
storlek på 100 kr per invånare. Men förslaget utgår från historiska ökningstal och
dessa fasas ut vart efter tiden går. Rimligheten att kompensera för en
befolkningsökning som skedde för 10 år sedan känns tveksamt. Modellen borde
istället baseras på nuvarande befolkning och senaste årets befolkningsökning och
fylla på med kommande år tills modellen är uppe i 10 år. På så vis sker ingen
retroaktiv påverkan på regionerna som hände innan modellen infördes.
Kollektivtrafik
Region Kronoberg konstaterar att utredaren endast gjort mindre förändringar mot
dagens modell. Region Kronoberg ställer sig frågande till att arbetspendling över
kommungräns har betydelse för utjämningen istället för exempelvis tid eller
avstånd. Regionerna påverkas därmed av hur kommunindelningen ser ut i
respektive region beroende på om regionen har små eller stora kommuner, vilket
kan få betydelse åt båda håll.
Införandebidrag
Då förslaget innebär stora omfördelningseffekter ställer sig Region Kronoberg
positiv till utredarens förslag om ett tidsbegränsat införandebidrag införs. Det
beräknas så att den årliga bidragsminskningen respektive avgiftshöjningen
begränsas till högst 300 kronor per invånare och som finansieras av samtliga
regioner/landsting.
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