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Yttrande över Lite mer lika - översyn av
kostnadsutjämningen (SOU 2018:74)
Sammanfattning
Eslövs kommun ställer sig bakom betänkandet från
Kostnadsutjämningsutredningen SOU 2018: 74. Vi ställer oss tveksamma
till att medel förs mellan kommuner utan påvisbarhet i offentlig statistik.
Vi anser att regeringen bör överväga att delfinansiera ökade framtida
strukturella merkostnader i glesbygdskommuner.
Införandebidragen föreslås finansieras av kommunsektorn vilket staten bör
svara för enligt vår uppfattning.
Ny utredning som bör beaktas
Regeringen bör säkerställa att LSS-utjämningen framöver blir opåverkbar
och bygger på strukturella förhållanden. Utjämningen kan därmed bli en
delmodell inom kostnadsutjämningen.
Kommunal kostnadsutjämning
Utjämning utan säkerställt statistiskt underlag
Utredningen föreslår utjämning mellan kommuner trots att strukturellt
betingade kostnadsskillnader inte kan påvisas utifrån
räkenskapssammandragen. Utredningen konstaterar att det inte kan uteslutas
att utjämning därmed sker för kostnader för ambitionsnivå respektive
effektivitet. Vi ställer oss tveksamma till att medel förs mellan kommuner
utan tillfredställande grad av påvisbarhet i statistik eller principer.
Utredningen menar att utjämning av behov inom exempelvis skolväsendet
och äldreomsorgen utöver det som framgår av kostnadsredovisningen i
räkenskapssammandrag kan motiveras eftersom det rimligen finns
fördyrande omständigheter för kommuner med svagare socioekonomi.
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Utredningen motiverar sitt förslag bland annat med att många kommuner
fördelar resurser mellan förskolor och stadsdelar utifrån socioekonomiska
förutsättningar därför kan samma princip tillämpas för fördelning mellan
kommuner. Vår uppfattning är om utredningen i dessa delar genomförs bör
utjämning av legitimitetskäl ske utifrån en lägre kompensationsgrad än 100
procent.
Lika ekonomiska förutsättningar
I betänkandet framgår att glesbygdskommuner med nuvarande utjämning
inte haft lika ekonomiska förutsättningar varför utredningen föreslår ökad
omfördelning till glesbygd. Glesbygdskommuner fortsätter tappa skattekraft
och befolkning enligt utredningen. Det finns en växande risk framöver att
dessa kommuner återigen nå en situation där de inte har likvärdiga
ekonomiska förutsättningar. Kommuner som växer har samtidigt allt högre
kostnader för att bygga ut verksamheten som i grunden ska finansieras med
ökningstakten avseende skatteintäkter och generella statsbidrag.
Möjligheterna till omfördelning inom kommunsektorn bör prövas i takt med
att kommunernas skilda förutsättningar ökar. Regeringen bör enligt vår
uppfattning överväga att delfinansiera ökade framtida strukturella
merkostnader i glesbygden. Det finns ett ökat nationellt ansvar i takt med
ökande skillnader mellan kommuner i olika delar av landet.
Införandebidragets finansiering
Utredningen föreslår att införandebidragen finansieras av alla kommuner.
Detta motverkar utredningens ambition att kommuner med sammanlagt
positivt utfall får full effekt samma år som kostnadsutjämningen ändras.
Införandetidpunkt av förändrad kostnadsutjämning
Utredningen visar att dagens utjämningssystem inte ger alla kommuner lika
ekonomiska förutsättningar varför förändringarna bör införas snarast
möjligt.
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