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Dnr KS/2019:77

Remissvar- SOU 2018:74, Lite mera lika. Översyn av
kostnadsutjämning för kommuner och landsting (dnr
Fi2018/03212/K)
Regeringen beslutade den 3 november 2016 att ge i uppdrag till en särskild
utredare (kommittédirektiv 2016:91) att göra en översyn av systemet för
kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Uppdraget slutredovisades
i oktober 2018 i slutbetänkandet, Lite mera lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74).
Malung-Sälens kommun har tillsammans med övriga kommuner och
landsting givits möjligheten att lämna remissvar med synpunkter.
Remissvar ska ha inkommit till finansdepartementet senast den 17 maj
2019.
Malung-Sälens kommun anser det är positivt att kostnadsutjämningssystemet har setts över och förslag till förändringar i föreslås. Det är positivt
att omfördelning från kommuner med genomsnittlig stark socioekonomi, tät
bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles
bebyggelse och liten befolkning förstärks. För att verksamheter ska kunna
bedrivas likvärdigt över hela Sverige är det av vikt att kostnadsutjämningssystemet bidrar till detta.
Malung-Sälens kommun är i huvudsak positivt till förslag med delvis ny
modellstruktur inkluderande indexering/uppdatering av data för respektive
modells ingående variabler. Det är av vikt att ingående variablar innehåller
aktuell data och aktuella prisnivåer samt att prisnivån årligen indexeras
eller uppdateras. Exempelvis föreslås variabeln gränspendling inom Individoch familjeomsorg beräknas från tillgänglig data år 2014. Huruvida
uppdaterade data kommer att finnas tillgänglig för 2015 eller senare är
oklart enligt utredaren. Malung-Sälens kommun anser att det bör
säkerställas att uppdaterade uppgifter kan inhämtas årligen, vilket bör gälla
för samtliga variabler.
Malung-Sälens kommun tillstyrker i övrigt förslagen i delmodellerna enligt
utredarens förslag. Däremot måste framhållas att förslaget till ny
kostnadsutjämning för kommuner inte löser kommunsektorns långsiktiga
finansieringsproblem. För att klara av kraven och utmaningarna
kommunsektorn står inför måste staten ta ett större ansvar och medverka
till delfinansiering i ett framtida kostnadsutjämningssystem.
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