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Kort sammanfattning
Regeringen beslutade i november 2016 att göra en översyn av systemet för
kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Betänkandet överlämnades
till Regeringen i oktober 2018. Ärendet är nu ute på remiss. Landets
kommuner har beretts möjlighet att yttra sig.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och ger
kommundirektören i uppdrag att komplettera det utifrrån
diskussioner vid dagens möte. Då kompletteringarna i yttrandet är
införda skickas yttrandet till presidiet för påseende.
__________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Protokollsanteckning
Marie Svensson, V, vill i protokollsanteckning påvisa att det försvårar att
kunna ta ställning till ärenden som man får handlingar på sittande möte.
Det omöjliggör att kunna diskutera inom sitt parti och undergräver
demokratin.
_____
Beskrivning av ärendet
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning,
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. Aktuell översyn avser endast kostnadsutjämningen.
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna
service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska
alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet.
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Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom kommunsektorn och
staten har ingen del i finansieringen, till skillnad mot inkomstutjämningen. I
huvudsak grundar sig utjämningen på skillnader i befolkningens
sammansättning och bebyggelsestruktur.
Utredaren väljer att sammanfatta betänkandet i följande dimensioner:
Aktualitet; ett antal parametrar föreslås uppdateras till nuvarande
förhållanden, samt att en högre grad av indexering/uppdatering ska gälla.
Socioekonomi; större hänsyn än idag ska tas till detta bland annat vad gäller
utjämning inom förskola och IFO.
Gles bebyggelse; denna parameter får på olika sätt större genomslag än
tidigare. Både genom en uppdatering av bl.a. prisnivåer, men även större
tyngd inom bland annat förskolan och hemtjänsten.
Växande och minskande befolkning; Idag kompenseras endast för växande
antal barn. Nu föreslås kompensation även för minskande antal. En
uppräkning av kompensationsnivån för förändring i antal barn föreslås.
Sammantaget stärker detta resurserna både i kommuner med ökande och
kommuner med minskande antal barn.
Löner; Utredaren anser att lönekostnader även i fortsättningen skall finnas
kvar som utjämningsgrund, med argumentet att lönekostnader påverkar
produktionskostnaderna och därmed är starkt kopplade till strukturella
skillnader.
Ett argument emot detta, är att det numera råder brist på och därmed
konkurrens om personal oavsett var i landet en kommun är belägen.’
Den profil som det nuvarande systemet har innebär att kostnadsutjämningen
omfördelar från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät
bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles
bebyggelse och liten befolkning. Förslagen till förändring förstärker
nuvarande profil, till och med ganska kraftigt. Därtill kan konstateras att de
kommuner som tagit emot relativt sett flest flyktingar och nyanlända får ett
högre utfall med utredningen förslag.
En stor del av förklaringen till förändringar av avgifter och bidrag i systemet
är också kopplat till uppdatering av underliggande siffermaterial.
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande med förslag till yttrande 14 maj 2019
SOU 2018;74 på remiss Finansdepartementet februari 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom
yttrandet med tillägg om att kommundirektören får i uppdrag att komplettera
yttrandet utifrrån diskussioner vid dagens möte. Då kompletteringarna i
yttrandet är införda skickas yttrandet till presidiet för påseende.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till förslaget med tillägg.
Karin Jonsson, C, Hans Åsling, C, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun
ställer sig bakom yttrandet.
Till det har kommit förslag om att kommunstyrelsen ställer sig bakom
yttrandet med tillägg om att kommundirektören får i uppdrag att komplettera
yttrandet utifrrån diskussioner vid dagens möte. Då kompletteringarna i
yttrandet är införda skickas yttrandet till presidiet för påseende.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tilläggsförslaget finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Finansdepartementet
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