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§ 114

Dnr 2019-00101 000

Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det yttrande som SmåKom avgett
(DNR Fi2018/02312/K SmåKom) gällande nytt kostnadsutjämningssystem ”Lite
mer lika, SOU 2018:74”.

Behandling på sammanträde
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Det kommunala utjämningssystemet består av inkomstutjämning,
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift.
Håkan Sörman har haft regeringens uppdrag att utreda och uppdatera
kostnadsutjämningen och har lämnat förslaget i ”Lite mer lika, SOU 2018:74”.
Förändringen föreslås genomföras år 2020.
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
att alla kommuner ska kunna tillhandahålla likvärdig service. Utjämningen grundar
sig i skillnader i befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur. Systemet
består av mer än hundra variabler och många beräkningar är komplexa.
Systemet innebär en kostnadsfördelning från kommuner med i genomsnitt stark
socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag
socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Den nya utredningen
förstärker den profilen.
SmåKom har tagit fram ett yttrande över utredningen som sammanfattningsvis
innebär:
- Förslaget om en ny verksamhetsorienterad modellstruktur med nio delmodeller
är i stort sett positivt (p 5.3).
- Lönekostnader, som föreslås kvarstå som faktor men inkluderas i de olika
delmodellerna, anser vi dock helt bör tas bort som ett utjämningsinstrument.
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- En ny metod för skillnader i förskola och fritidshem som inkluderar nya faktorer
gällande socioekonomi, gleshet och minskning av antal barn välkomnas (p 7.2). Förskoleklass och grundskola (p 7.3) tillstyrks.
- Förslaget för gymnasieskolan tillstyrks i huvudsak (p 7.4).
- Den föreslagna nya delmodellen för kommunal vuxenutbildning tillstyrks (p 7.5).
- Den föreslagna nya delmodellen för IFO tillstyrks, med undantag för variabeln
”flerfamiljshus” (p. 7.6).
- Förslagen om äldreomsorg tillstyrks (p.7.7)
- Förslagen till modellerna ”Infrastruktur och skydd” samt ”Kollektivtrafik”
tillstyrks.
- Verksamhetsövergripande kostnader (nytt förlag) tillstyrks (p 7.9).
- Det är viktigt att förslaget om införandebidrag genomförs.
Förslaget till yttrande från SmåKom har de små kommunernas perspektiv och
förmedlar synpunkter som passar Gullspångs förhållanden. Det föreslås att
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom SmåKoms yttrande.

Underlag för beslut
KSAU § 60/2019
Tjänsteskrivelse kostnadsutjämningssystemet 2019-04-10
SmåKom yttrande över kostnadsujämningssystemet 2019-03-21
Remiss från Finansdepartementet SOU 2018:74 2019-02-08
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