TORSBY KOMMUN

sid 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLLSUTDRAG
2019-04-08

§ 62 Yttrande på SOU 2018:74 Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting
DnrKST 2019/153

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Yttrandet antas och skickas till regeringskansliet.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet
Finansdepartementet har gett kommunen tillfälle att yttra sig över betänkandet.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast 17 maj 2019.
Regeringens uppdrag till utredaren Håkan Sörman har varit att utreda och uppdatera
kostnadsutjämningen – dvs en delmängd av den kommunalekonomiska utjämningen.
I direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig
grad fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt
föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller
ska utgå. I uppdraget ingick också att analysera möjligheterna att förenkla
utjämningen.
Kostnadsutjämningen har som syfte att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare service
oberoende av opåverkbara strukturella förhållanden.
Torsby Kommuns synpunkter
Torsby Kommun delar i stort sett samtliga av utredarens synpunkter och bifaller
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.
Torsby Kommun menar att i grund och botten är kostnadsutjämningsmodellerna
självklara. De kostnader en kommun har för att producera välfärd är till en del
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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.
Yttrandet i sin helhet biläggs paragrafen.

Handlingar i ärendet
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Remissvar av Angela Birnstein 2019-03-15

Beslutet skickas till
fi.remissvar@regeringskansliet.se och till fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se
Kommunstyrelsen
Angela Birnstein
_____
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