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Betänkandet SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen
Sammanfattning
Kristianstad kommun ser positivt på förslaget till ny kostnadsutjämning. Översynen
förstärker de principer som gäller för kostnadsutjämning och skapar därmed mer
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden.
Nedan kommenteras och ges synpunkter på några delar i förslaget.

Kap 5.2.2 Avstämning mot principer för utjämning

Kommunen ser positivt på utredningens förslag att förstärka aktualiteten i de data
som ligger till grund för utjämningen. Att beräkningar av olika tillägg och avdrag är
nominellt fasta belopp istället kopplas till kostnadsutvecklingen i riket, och att det
därmed sker en löpande uppdatering, är en tydlig förbättring av utjämningssystemet.
Därigenom undviks att reala värden urholkas över tid.

Kap 6 Socioekonomi, gles bebyggelse och löner

Det är positivt att dessa tre variabler införlivas i respektive delmodell och därmed
förtydligar beräkningsgrunden för respektive delområde.

Kommunen ser det som positivt att hänsyn tas till socioekonomiska förhållanden i
flera av delmodellerna eftersom den typen av skillnader i levnadsförhållanden har en
stark påverkan på verksamheternas kostnader.

Kap 7.3 Förskoleklass och grundskola

Kommunen anser att en socioekonomisk fördelningsgrund för grundskolan bör
införas i kostnadsutjämningssystemet och att det riktade statsbidrag med
socioekonomisk profil som nu finns, samtidigt förs över till regleringsbidraget. Det
kan inte vara rimligt att staten har ett riktat kostnadsutjämningssystem vid sidan om
den ordinarie kostnadsutjämningen.
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Kap 7.5 Kommunal vuxenutbildning
Förslaget att införa en delmodell för kommunal vuxenutbildning är bra. Det finns
tydliga strukturella skillnader mellan kommunerna, exempelvis stora skillnader i
antal nyanlända, vilket medför stora skillnader i behov av vuxenutbildning. Därmed
finns det en grund för utjämning.

Kap 7.6 Individ och familjeomsorg

Det är positivt att modellen förändras så att för kommunerna påverkbara faktorer tas
bort (Andel arbetslösa utan ersättning samt andel av befolkningen med ekonomiskt
bistånd i mer än 6 månader) och ersätts med andra förklarande variabler som bättre
speglar strukturella förhållanden. Dock föreslår utredningen en ny variabel, andel
barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta hushåll enligt Rädda barnens
definition, som även här innehåller ett viss mått av påverkbarhet (mottagande av
ekonomiskt bistånd). Målsättningen bör vara att använda variabler som utesluter
påverkbara faktorer i sin helhet.

Kap 7.7 Äldreomsorg

Det är rimligt att indelningen för kostnadsutjämning ändras från gifta/ogifta till
sammanboende/ensamboende eftersom detta bättre speglar verkligheten.
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