YTTRANDE
2019-05-14
Kommunstyrelsen

Vår beteckning
KS/2019:90
Er beteckning
Fi2018/03212/K

1(2)

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se
Remiss - Kostnadsutjämningsutredningens betänkande "Lika för
alla - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting" (SOU 2018:74)
Storumans kommun har getts tillfälle att yttra sig över rubr. betänkande och lämnar följande synpunkter:
Storumans kommun delar i stort sett samtliga av utredarens synpunkter och stödjer förslagen till förändringar.

Kostnadsutjämningssystemet är till för att utjämna för opåverkbara
strukturella skillnader och ett sådant system måste med nödvändighet
uppdateras och justeras med jämna mellanrum – särskilt som man i det
nuvarande systemet valt att inte indexera eller alls räkna upp vissa ingående poster. Andra ansträngningar för kommunerna tillkommer
plötsligt och får stora effekter, vilket kräver att man med jämna mellanrum uppdaterar de modeller som finns.
Storumans kommun menar att i grund och botten är kostnadsutjämningsmodellerna självklara. De kostnader en kommun har för att
producera välfärd är till en del opåverkbara och till en del föremål för
egna prioriteringar. Den del som en kommun opartiskt sett inte kan påverka bör vara föremål för utjämning i landet. Det svåra är att veta hur
stor en ”opartisk” kostnad faktiskt är. Utredaren har gjort ett gott jobb
med ansatsen att på ett mer korrekt sätt knyta den enskilda kommunens förutsättningar till mätbara faktorer.

I den mediedebatt som förs kopplat till denna utredning utropar några
kommuner sig själva till förlorare med anledning av att man förutspås
få en mindre täckning av sina kostnader. Det korrekta ställningstagandet bör naturligtvis vara huruvida en kommun får täckning för onormalt höga strukturellt opåverkbara kostnader – inte huruvida man tidigare haft täckning för kostnader som man – med opartiska glasögon på
– faktiskt inte har haft.
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Då utredaren också valt att sätta fokus på gles befolkning som en utjämningsfaktor ser vi att den struktur som vi själva har att hantera änt-
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ligen får ett mer korrekt – och uppdaterat - genomslag i systemet. Det
går inte att driva en kommun med en liten befolkning hur billigt som
helst. Vi måste fortfarande ha lärare i klasserna oavsett om antalet elever är något färre per grupp än i andra kommuner, vi ska fortfarande
producera rapporter och uppföljning och årsredovisningar – oavsett
hur små vi är och dessa kostnader ska fördelas på ett litet antal personer. I Kommunutredningen har Tillväxtanalys studerat fem små kommuner och dessas inbördes placering av byggnader och institutioner
inom både skola och äldreomsorg – och kommit fram till att den tekniska strukturen skulle behöva se ungefär likadan ut även om dessa fem
kommuner skulle slås ihop till en geografiskt sett jättelik kommun.
Storumans kommun stödjer utredarens ansats att välja att utjämna för
socioekonomiska förhållanden i högre grad och ta bort den utjämning
eller kompensation som specifikt skett för språk eller utländsk bakgrund. Vi konstaterar också att vi hellre skulle se en utjämning för socioekonomiska skillnader i grundskolan i kostnadsutjämningsmodellen
och att man tar bort de riktade statsbidrag baserade på ett socioekonomisk index som finns idag – ett renare system skulle därmed kunna
uppnås.
Tomas Mörtsell
Kommunstyrelsens ordförande
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