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Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74)
Inledning
Nedan följer Oxelösunds kommuns remissvar på översyn av kostnadsutjämning (SOU
2018:74. Remissvaret har varit uppe till politiskt beslut i Kommunstyrelsen 2019-04-24 §
62.
.
Tidplan för införande av förslaget
Utredningen har många goda förslag till förenklingar, förbättringar och mer rättvisande
kostnadsutjämning. Oxelösunds kommun anser därför att det är av stor vikt att det nya
förslaget till kostnadsutjämning införs så snabbt som möjligt, helst redan med verkan från
2020.
Verksamhetsindelade modeller
Oxelösunds kommun stödjer utredningens förslag om att skapa en mer renodlad
verksamhetsmodell vilket skulle skapa ett mer enhetligt system för kostnadsutjämning,
samt skulle förenkla och öka trovärdigheten för systemet.
Systemets aktualitet
Oxelösunds kommuns syn är att i så stor utsträckning som möjligt skall olika index,
kostnadsberäkningar och olika undersökta delkomponenter i kostnadsutjämningen
uppdateras med automatik. Oxelösunds kommun anser att detta är viktigt för systemets
fortsatta och långsiktiga trovärdighet och aktualitet. Dessutom är det viktigt att
kommunerna får ersättning ur kostnadsutjämningen med dagens priser, annars urholkas
kommunernas ekonomi på sikt.
Två års eftersläpning som kostnadsutjämningen bygger på i dag, kan accepteras, men allt
därutöver bör elimineras. Utredaren har tacksamt nog observerat detta, men i liggande
förslag kvarstår ändå parameter som uppdateras mera sällan.
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Oxelösunds kommun stödjer att utjämning införs på socioekonomisk grund inom förskolan.
Det är också rimligt att utjämningen grundar sig på barnens hemförhållanden som tex.
föräldrar med låg utbildningsnivå, hushåll med låg disponibel inkomst och barn där minst
en förälder har varit kort tid i Sverige. Utjämningen träffar med utredarens förslag en
bredare befolkningsgrupp i och med breddningen av det socioekonomiska begreppet än
tidigare då man enbart förhöll sig till barn med utländsk härkomst.
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Grundskolan och förskoleklass
Oxelösunds kommun anser att en uppdatering av kostnadsnivåer till dagens nivå för
modersmålsundervisning är självklar och nödvändig för systemets trovärdighet vilket
tidigare har beskrivits under systemet aktualitet. Oxelösunds kommun vill generellt komma
ifrån riktade statsbidrag i så stor omfattning som möjligt. Det är mycket bättre för den
enskilda kommunen att styra över pengarna utifrån sina lokala förutsättningar än att någon
annan skall tala om vad pengarna skall användas till. Små kommuner har också
begränsade resurser att söka riktade statsbidrag. Detta innebär att Oxelösunds kommun
föredrar ett generellt statsbidrag i kombination och en socioekonomisk kompensation i
kostnadsutjämningen i stället för ett riktat statsbidrag.
Gymnasieskolan
Med tanke på det stora flyktingmottagande som varit de sista åren är det högst rimligt att
den socioekonomiska profilen förstärks även inom gymnasieskolan. Oxelösunds kommun
anser som nämnts tidigare att alla kostnadsberäkningar skall uppdateras till aktuell nivå så
även för genomsnittskostnaden per elev för det individuella programmet. Att denna variabel
sedan skall uppdateras med automatik är ännu bättre.
Vuxenutbildning
Oxelösunds kommun stödjer utredarens förslag om att bilda en helt ny modell för
vuxenutbildning inom kostnadsutjämningen. Oxelösunds kommun menar att detta leder till
att det på ett bättre sätt kan skapas resurser och ge möjligheter till att fånga upp de delar
av befolkningen som har behov av ökad kompetens. Det kan också vara viktigt att införa
modellen och bredda begreppet socioekonomi för att även fånga upp svenskar uppvuxna i
Sverige men som är i behov av utbildning.
IFO modellen
Oxelösunds kommun stödjer samtliga förändringar inom IFO-modellen utom att använda
variabeln ”andel boende i flerfamiljshus byggda 1965 – 1975” för utjämning av IFOkostnader. Oxelösunds kommun föreslår att man ändrar variabeln till ”andel boende i
flerfamiljshus med hyresrätt byggda 1965 - 1975”. Oxelösund anser att dyra bostadsrätter,
där människor med god ekonomi bosatt sig inte skall ligga till grund för utjämningen av
IFO-kostnader. Därför bör ändring göras så att variabeln endast omfattar hyresrätter. I
övrigt tycker Oxelösunds kommun att det är positivt med förnyelse av variablerna, så att
incitamenten för kommunerna att stötta människor med försörjningsstöd att komma över i
egen försörjning maximeras.
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Lönemodellen
Löneindex tycks vara en av de faktorer som är svåra att hålla aktuella vilket bl.a. framgår
av att nuvarande lönekostnadsandelar bygger data som är 15 år gamla. Detta gör att
utredarens förslag om uppdatering enligt Oxelösunds kommun är väsentligt att den
genomförs. Oxelösunds kommun anser också att en löpande uppdatering av samtliga
index inklusive löneindex är något som bör eftersträvas i den nya kostnadsutjämningen.
Oxelösunds kommun anser att dessa förändringar gör att kostnadsutjämningen förenklas
och får en bättre struktur genom att alla komponenter som hör till en viss verksamhet finns
samlade på ett ställe. Dessa förändringar gör också att trovärdigheten för systemet ökar.
Oxelösunds kommun tycker dock inte att det är rimligt att kommuner som har löneindex
under 100 ska betala en avgift, som fördelas till kommuner med ett index. Utredarens
förslag skulle enligt tabell 6:7 innebära att storstäder och storstadsnära kommuner blir
bidragstagare i systemet. Danderyd är den kommun som enligt utredarens förslag skulle
ha högst positivt utfall av alla kommuner.
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