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Yttrande över kostnadsutjämningens betänkande Lite
mer lika (SOU 2018:74) Dnr: Fi2018/03212/K
Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till betänkandet.
Eksjö kommuns synpunkter på betänkandet är:
• Underliggande data behöver uppdateras ofta så systemet utjämnar för aktuella
skillnader.
• Systemets träffsäkerhet behöver kontinuerligt utvärderas då variablerna i
delmodellerna kan bli inaktuella i ett föränderligt samhälle.
• Särskilt bör träffsäkerheten i delmodellen individ- och familjeomsorg följas upp
och barnfattigdomsvariabeln bör inte bygga på ekonomiskt bistånd.
• Positivt med utökad socioekonomisk grund i fler delmodeller, dock bör
kostnaderna för utökat flyktingmottagande vara ett statligt ansvar.
• Lönevariabeln bör helt utgå ur utjämningssystemet

Utgångspunkter
Uppdatering av underliggande data och träffsäkerheten i systemet
Aktuell data och hög träffsäkerhet är viktigt för systemets trovärdighet.
Uppdatering av data som ligger till grund för utjämningen motverkar
eftersläpningseffekter. En förbättring på detta område föreslås i betänkandet vilket är
positivt. Det är också viktigt att följa att träffsäkerheten i systemet följer
samhällsutvecklingen. Med förändringar i samhället kan träffsäkerheten i modellen
försämras. Det är därför viktigt att ofta uppdatera data och följa modellens
träffsäkerhet.
IFO-modellen
Det är positivt att IFO-modellens variabel ”långvarigt ekonomiskt bistånd”, som kan
vara påverkansbar, är borttagen i förslaget.
Barnfattigdomsvariabeln som föreslås kan också vara påverkansbar genom att den
baseras på om hushållet någon gång under året fått ekonomiskt bistånd,
beräkningsgrunden för den variabeln bör ändras för att inte vara påverkansbar.
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Delmodellen för individ- och familjeomsorg har i det nuvarande systemet låg
träffsäkerhet och behöver i föreslaget system särskilt följas och justeras för att
träffsäkerheten ska höjas.
Socioekonomiska faktorer
Det är positivt att socioekonomiska faktorer läggs in i fler delmodeller i förslaget då
socioekonomiska faktorer påverkar kommunernas kostnader. Det innebär även en
större omfördelning mellan kommuner med större och mindre mottagande av
nyanlända. Staten ansvarar i grunden för nyanlända och bör stå för finansieringen av
integrationen.
Utjämning för löner
En grundförutsättning för kostnadsutjämningssystemet är att det är opåverkbara
variabler som ligger till grund för utjämningen.
Utjämningen för löner i det föreslagna systemet begränsas till 60 procent och tas bort
som egen modell men läggs som variabel i övriga delmodeller och blir inte längre lika
synlig. Variabeln bör tas bort helt då den är påverkbar och endast till mindre del är
strukturellt betingad.
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