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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd
Måndagen den 13 maj 2019, kl.08.30-13.30

Beslutande

Mikael Jeansson (S), ordförande
Magnus Carlberg (S)§114-141,§ 143
Patrik Ståhlgren (M)
Cecilia Cato (C)
Anna Johansson (C)

Övriga
närvarande

Christer Kratz (Kommunchef)
Ella Kidell (Nämndadministratör)
Hemik Paulsson (Utvecklingschef)§117-118
Jörgen Larsson (Landsbygdsutvecklare)§ 117
Jonas Weidenmark (Teknisk chef)§117-118,§ 122,§ 124-127
Carina Axelsson (VA-chef)§ 117, 121-123
Helen Östman (Upphandlingssamordnare)§ 119-120
Maria Håkansson (Praktikant)§ 119-120
Renate Tschap (Projektledare)§ 133
Daniel Gustafsson (Ekonomichef)§131-132,§ 139-143
Bengt Eriksson (Gatu- och parkchef)§ 122
Karin Berggren (Lokalstrateg)§ 124
Joachim Widerstedt (Projektledare)§124
Linda Westeson (Länsstyrelsen)§117
Jan Grosen (Länsstyrelsen)§117

Justerare

Anna Johansson (C)

Justeringens plats och tid

Kansliavdelningen, Torggatan 12, fredag den 17 maj kl. 14.15

Särskild information

Detta protokoll berör§ 139 Remissvar till Finansdepmiementet - Översyn
av kostnadsutjämning för kommuner och landsting
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 139

Remissvar till Finansdepartementet - Översyn av
kostnadsutjämning för kommuner och landsting

Dm KS/2019:247 1.9.1
Beslut

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning KS 2019-04-23 §137,
pkt 1.6.3, lämnar kommunstyrelsens arbetsutskott följande yttrande till
Finansdepaiiementet.
1. Tingsryds kommun tillstyrker förslaget i sin helhet.
2. Tingsryds kommun vill särskilt poängtera vikten av att införande
sker i enlighet med utredarens förslag och att en kontinuerlig
uppföljning införs så att systemets träffsäkerhet och legitimitet
säkerställs över tid.
Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i november 2016 att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning mellan
kommuner och landsting. I oktober 2018 har den särskilda utredaren
överlämnat betänkandet Lite mer lika- översyn av kostnadsutjämningenför
kommuner och landsting (SOU 2018:74). Finansdepaiiementet har i februari
2019 inbjudit saintliga kommuner och landsting att lämna synpunkter på
betänkandet. Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepa1iementet senast
den 17 maj 2019.
Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt
syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens
villkor. Det sainlade utfallet av förslagen i utredningen innebär enligt
utredaren en relativt stor förändring. Utjämningens omfattning ökar med en
miljard kronor både för kommunerna och landstingen. Den profil som det
hittillsvarande 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. Enligt utredaren förstärker förslagen i utredningen den
nuvarande profilen, till och med ganska kraftigt. Utredaren konstaterar
däiiill att de kommuner som tagit emot relativt sett flest flyktingar och
nyanlända får ett högre utfall med utredningens förslag.
Enligt utredningens beräkningar innebär förslaget att Tingsryds kommuns
bidrag i kostnadsutjämningens skulle öka med 1 165 kronor per invånare
(från 2 567 kronor per invånare till 3 762 kronor per invånare) räknat i 2018
års nivå. Störst förändring ses inom delområde IFO (+686 kronor per
invånare). Sammantaget skulle förslaget motsvara en bidragsökning på ca
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§ 139 fortsättning
+14,4 mkr (från ca 32,2 mkr till ca 46,6 mkr) för Tingsryds kommun.
Observera att beräkningarna avser 2018 års nivå och därför i huvudsak
bygger på indata från 2016. Det är inte givet att utfallet blir det samma när
beräkning görs för t ex år 2020 som då bygger på indata från 2018. Utfallet
för Tingsryd kan då bli både högre eller lägre än de preliminära
beräkningarna i utredningen.
För de kommuner som får en bidragsminskning eller avgiftshöjning föreslås
ett införandebidrag som begränsar bidragsminskningen/avgiftshöjningen till
300 kronor per budgetår. Införandebidragen finansieras gemensamt av alla
kommuner med en avgift som uppgår till 91 kronor första året och 24
respektive 7 kronor år två och tre.
Utredaren föreslår att förändringarna genomförs till år 2020. Berednings
och beslutsprocessen ligger mycket sent om införande ska genomföras redan
2020 och det är därför inte givet att det slutliga förslaget, om det genomförs,
kan införas med så kort varsel. Ett mer troligt scenarie är att införande i så
fall sker från och med år 2021. Det kan konstateras att frågan skapar osäkra
budgetförutsättningar inför 2020 för kommuner och landsting med både
ökningar och minskningar till följd av förslaget.
Arendets beredning
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Då inlämningstid
till Finansdepaitementet löper ut 17 maj hinner ärendet inte invänta nästa
ordinarie kommunstyrelsesammanträde (10 juni). Föreslås därför att
kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut i frågan i enlighet med
delegationsordningens punkt 1.6.3
- Beslut om yttrande i brådskande fall då kommunstyrelsens beslut inte kan
avvaktas.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-05-08
2. SOU 2018:74 Lite mer lika- översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting
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