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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Inger Lindström
Tf Ekonomichef

YTTRANDE-ÖVERSYN AV KOSTNADSUTJÄMNINGEN FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING
(SOU 2018:74)
Sala kommun har erbjudits möjligheten att yttra sig över Finansdepartementets
utredning om översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting. ” Lite mer
lika”

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av
opåverkbara, strukturella förhållanden. Utjämning ska ske för de kostnader man
förväntas ha givet befolkningens sammansättning, gleshet och
produktionsförutsättningar. Skillnader i ambitionsnivå och effektivitet ska inte ingå i
systemet för kostnadsutjämning. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad
inom kommunsektorn.
DE STÖRSTA FÖRÄNDRINGARNA ÄR FÖLJANDE:

Delmodellen för Barn och unga med utländsk bakgrund tas bort och en utjämning
på socioekonomisk grund införs inom förskolan.

En justering av programvalsfaktorn föreslås för gymnasieskolan.

En helt ny modell för kommunal vuxenutbildning införs. Delmodellen innehåller
tre komponenter för verksamheterna vuxenutbildning på grundläggande nivå,
gymnasial nivå respektive SFI.

Delmodellen för individ och familjeomsorg förändras så den mer tar hänsyn till
invånarnas levnadsförhållanden än den kommunala verksamhetens
utformning.
Ny modellstruktur med mer renodlade verksamhetsmodeller.
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SALA KOMMUNS SYNPUNKTER
Sala kommun tillstyrker i huvudsak förslaget, det är positivt att
kostnadsersättningen uppdateras och indexeras så långt som möjligt. I förslaget
kvarstår dock ändå parametrar som har viss eftersläpning. Det är av stor vikt att alla
kommuner får likvärdiga förutsättningar utifrån lagstiftning och nationella
åtaganden.
När det gäller IFO-modellens utfall ifrågasätter vi hur variabeln ”barn i ekonomiskt
utsatta hushåll” definieras, antingen genom att hushållet har låga inkomster eller att
ekonomiskt bistånd betalas ut någon gång under året vilket är en stor förändring då
det i den befintliga modellen krävs sju månaders bistånd. Enstaka utbetalningar kan
påverka utjämningen orimligt mycket, i förslaget 60 tkr. Vi ställer oss även bakom
SKL’s skrivning när det gäller att ta bort variabeln ”långvarigt ekonomiskt bistånd”
då det måste finnas incitament att minska antal personer med långvarigt
försörjningsstöd utan att få ett försämrat utfall i kostnadsutjämningen.

Modellen för kollektivtrafiken är svår att bedöma för de län som har delat
huvudmannaskap vilket är fallet för Västmanlands län. Det blir stora skillnader på
kommunnivå då man övergår till en statistisk förväntad kostnad för att räkna fram
behovet av kollektivtrafik. De specifika förutsättningarna i de aktuella länen borde
istället ha utgjort utgångspunkt för analysen som SKL påpekat i sitt yttrande.
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