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Yttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Marks kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i
betänkandet Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74).
Marks kommun ser positivt på en översyn av kostnadsutjämningssystemet och tillstyrker förslaget. Några punkter finns anledning att
särskilt kommentera, se nedan.
Övergripande är det positivt att kostnadsersättningar uppdateras till
dagens nivå och indexeras så långt möjligt. I utredningens uppdrag låg
att förenkla kostnadsutjämningssystemet men sådana förslag har
lämnats endast i mindre grad, vilket är olyckligt. Förslagen innebär ett
mer tekniskt komplicerat system.
Förslaget om en ny verksamhetsorienterad modellstruktur med nio
delmodeller är i stort sett positivt (p. 5.3). Det bidrar till att systemet
blir mer lättbegripligt.
Lönekostnader, som föreslås kvarstå som faktor men inkluderas i de
olika delmodellerna, bör helt tas bort som ett utjämningsinstrument.
Modellen – både enligt hittillsvarande modell och enligt förslaget –
kompenserar endast för efterfrågesidan på arbetsmarknaden.
Kommuner med hög grad av konkurrens från andra arbetsgivare på
marknaden får kompensation för att detta skulle driva upp lönerna.
Däremot bortser utjämningen ifrån att det i dessa kommuner generellt
sett finns ett större utbud på arbetskraft. Många kommuner som är
bidragsgivare i modellen kan antas ha svårt att överhuvudtaget
rekrytera personal på grund av ett svagt arbetskraftsutbud, vilket
likväl kan bidra till att driva upp lönenivån. Om skillnader i lönenivå
ska ingå i utjämningen krävs en större utredning kring kommunernas
kostnader för personalförsörjning totalt sett.
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).
Det är positivt att kommunal vuxenutbildning inkluderas i kostnadsutjämningen. Den föreslagna nya delmodellen för kommunal
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vuxenutbildning tillstyrks (p. 7.5).
Den föreslagna nya delmodellen för individ- och familjeomsorg
tillstyrks, med undantag för variabeln ”flerfamiljshus” (p. 7.6).
Variabeln ”andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975” bör
ändras till ”andel boende i flerfamiljshus med hyresrätt byggda 19651975”. Dyra bostadsrätter bör inte ligga till grund för utjämningen av
IFO-kostnader. Däremot ska givetvis hyreshusen göra det under
rådande boendestruktur.
Förslagen om äldreomsorg tillstyrks (p. 7.7).
Förslagen till modellerna ”Infrastruktur och skydd” samt
”Kollektivtrafik” tillstyrks.
Verksamhetsövergripande kostnader tillstyrks (p. 7.9).
Slutligen är det viktigt att förslaget om införandebidrag genomförs.
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