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Remissvar översyn av kostnadsutjämn ingen för kommuner och landsting,

sou 2018:74
Strömstads kommun bifaller i huvudsak utredningens förslag, men vi vill
lämna följande synpunkter:
1. Det är positivt att förslaget till kostnadsutjämning i större utsträckning
tar hänsyn till glesbygdsoch socioekonomiska-faktorer.
2. Det är viktigt att modellen för kostnadsutjämning är enkel och
transparent. Dessutom att de variabler som används i de olika
delmodellerna inte kan påverkas.
3. Vi stödjer att utjämningssystemet utformas så att uppdateringar inte ger
ett för stort utslag för enskilda kommuner. Stora ändringar enskilda år på
kostnadsutjämningen riskerar att försvåra planeringsförutsättningarna
betydligt.
4. Strömstads kommun är positiv till en ny delmodell för
kostnadsutjämning avseende komvuxverksamheten .
• Det är bra att systemet tar hänsyn till eftersläpningseffekter för
befolkningsförändringar.
• Det är önskvärt att minska andelen riktade statsbidrag och istället föra in
dessa i de generella statsbidragen. I sådana fall bör delmodellen
kompletteras med en socioekonomisk faktor.
Strömstads Kommun er en liten tillväxtkommun belägen i en ut av Sveriges
utkanter, men våra utmaningar skiljer sig ofta från andra
glesbygdskommuner.
Strömstad har större infrastrukturella utmaningar än många medelstora
och större svenska kommuner och kostnaderna skall fördelas på relativt få
kommunmedlemmar.
Närmre 10 % av kommunmedlemmar med inkomst betalar sin skatt i
Norge. Store delar av den infrastruktur vi måste bygga ligger heller inte
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innanför taxekollektivsområdet. Dessutom har Strömstad större
integrationsutmaningar än jämförbara kommuner då vi ut från geografisk
placering fungerar som en buffert för norska stat'ens stramare
invandringspolitik. Dvs. personer med lagligt uppehållstillstånd inom EU,
men som inte kan uppnå det i Norge vid tex. anhöriginvandring väljer då
att familjen bosätter sig i Strömstad ändå nära till övrigt nätverk i Norge.
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