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Övergripande
Säters kommun anser att det är positivt att kostnadsersättningarna i de olika delmodellerna ses
över och att nytt förslag tagits fram. Kommuner och landsting ansvarar för en stor del av de
offentliga åtagandena och det är av stor vikt att dessa verksamheter bedrivs likvärdigt över
hela landet, vilket kostnadsutjämningsmodellerna ska vara med att bidra till. Med tanke på att
systemet omfördelar ca 30 miljarder kronor årligen, anser vi att en mer kontinuerlig
uppföljning av systemet och dess effekter är prioriterat.
Kapitel 6: Socioekonomi, gles bebyggelse och löner
Utredaren gör bedömningen att det bör tas hänsyn till socioekonomiska skillnader istället för
barnens härkomst när det gäller skolväsendet. Detta instämmer Säters kommun i. Vidare
instämmer vi i att det är nödvändigt att utjämna för glesbygdsförhållanden. Delen struktur i
kostnadsutjämningen ger förutsättningar för områden med gles bebyggelse att bedriva
verksamheter som är för små för att vara kostnadseffektiva.
Kapitel 7: Kostnadsutjämning för kommuner
7.2 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg - tillstyrks
40 miljoner kronor ska fördelas för merkostnader i glesbygd är positivt.
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7.3 Förskoleklass och grundskola – tillstyrks delvis
Det vore en fördel om de statliga bidragen via Skolkommissionens 6 miljarder kronor 2020
skulle upphöra och istället ingå med socioekonomiska faktorer i kostnadsutjämningen.
7.4 Gymnasieskola – tillstyrks delvis
Att Skolverket årligen ska samla in budgeterade kostnader och antalet elever på IV från
kommunerna för att uppdatera genomsnittskostnader ses inte som rättvisande. Istället för
budgeterade kostnader bör faktiska kostnader användas.
7.5 Vuxenutbildningen - tillstyrks
Komponenterna i modellen bedöms som relevanta.
7.6 Individ- och familjeomsorg- tillstyrks delvis
Det är positivt att ta bort variabeln ”långvarigt ekonomiskt bistånd”, eftersom den ger inte ger
incitamentet att reducera antalet individer i försörjningsstöd.
Det är positivt att lägga till variabeln ”barn i ekonomiskt utsatta hushåll”, men påverkbarheten
i systemet ökar då enstaka utbetalningar av försörjningsstöd till mottagare oavsett storlek ger
mer än 60 000 kr för ett extra barn i utjämningsberäkningen och det är negativt.
7.7 Äldreomsorg - tillstyrks.
Det är positivt att delmodellen kompletteras med kompensation för hemtjänst i glesbygd för
samtliga åldersgrupper. Det är också positivt att normkostnadernas indelning ändras från
civilstånd till samboende/ensamboende.

7.8 Infrastruktur- tillstyrks
7.9 Verksamhetsövergripande kostnader- tillstyrks
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Kapitel 11: Införandebidrag
Utredarens förslag om ett tidsbegränsat införandebidrag välkomnas. Säters kommun anser att
det är nödvändigt att det årliga bidragsminskningen/avgiftshöjningen bör begränsas till högst
200 kr per invånare för att ge kommuner mer tid och möjlighet att ställa om kostnader utan
alltför stora konsekvenser. Den konjunkturavmattning som inletts och demografiska
utmaningarna medför stora omställningsbehov för kommunerna.

Mats Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
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