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Tjänsteskrivelse om remissvar gällande nytt
kostnadsutjämningssystem

Förslag till beslut
•

Godkänna remissvar gällande nytt kostnadsutjämningssystem.

Ärendet
Finansdepartementet har skickat ut en remiss till Sveriges kommuner och
landsting för att de ska kunna yttra sig om förslaget till nytt
kostnadsutjämningssystem. I nuläget finns det ett kostnadsutjämningssystem
mellan landets kommuner där en del kommuner är givare och en del är
mottagare. Håkan Sörman hade regeringens uppdrag att utreda ett nytt
kostnadsutjämningssystem. Han lämnade sitt förslag i oktober 2018. Det är detta
förslag ”lite mera lika” som kommunerna nu har möjlighet att lämna ett
remissvar på. Tranemo kommun ser i stort positivt på förslaget.

Yttrande Lite mer lika, SOU 2018:74
Ämnesrad: DNR Fi2018/02312/K Tranemo kommun
Tranemo kommun är positiv till förslaget om en ny verksamhetsorienterad
modellstruktur med nio delmodeller. Positivt är också att gamla värden på
faktorer uppdateras och blir mer aktuella.
Lönekostnader, som föreslås kvarstå som faktor men inkluderas i de olika
delmodellerna, anser vi dock helt bör tas bort som ett utjämningsinstrument.
Höga lönenivåer kompenseras i förslaget. Tranemo kommun tycker inte det är
rimligt att kommuner med lägre lönenivå ska betala till kommuner med högre
nivåer. I praktiken skulle det innebära att storstäder och storstadsnära
kommuner blir bidragstagare och alla andra kommuner blir betalare.
- En ny metod för skillnader i förskola och fritidshem som inkluderar nya
faktorer gällande socioekonomi, gleshet och minskning av antal barn tillstyrks.

- Förskoleklass och grundskola tillstyrks. Beträffande det riktade statsbidraget
med socioekonomisk profil, som avses permanentas och ligga utanför
utjämningen, anser vi att bidraget borde ligga i modellen.
Generellt har små kommuner starkt begränsade resurser för att söka riktade
statsbidrag. Erfarenhetsmässigt vet vi att många kommuner därför avstår helt
från att söka. Det är inte rimligt att någon enda kommun tvingas avstå att göra
detta på grund av begränsade administrativa resurser.
- Förslaget för gymnasieskolan tillstyrks. Vi är dock tveksamma till förslagets
uppdrag till Skolverket om att årligen samla in budgeterade kostnader och antal
elever på introduktionsprogrammens individuella val från kommunerna. Det
innebär ett merarbete. Vi hoppas att det finns något annat sätt att uppdatera
genomsnittskostnaden det gäller, vilket i sig är angeläget. Ett bra alternativ
presenteras på sid 204, som bygger på en fastställd kostnad som räknas upp
årligen. Vi utgår från att det är den faktiska kostnaden, inte budget, som
används.
Vi ser det som positivt med korrigeringen nedåt av gymnasieskolors storlekar i
modellen.
- Den föreslagna nya delmodellen för kommunal vuxenutbildning tillstyrks.
- Den föreslagna nya delmodellen för IFO tillstyrks med följande ändringar:
1. Tillägget för beräknade lönekostnadersättningar slopas.
2. Variabeln ”andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975” ändras till ”andel
boende i flerfamiljshus med hyresrätt byggda 1965-1975”.
Vi anser att dyra bostadsrätter, där människor med god ekonomi bor, inte ska
ligga till grund för utjämningen av IFO-kostnader. Däremot måste givetvis
hyreshusen göra det under rådande boendestruktur.
- Förslagen om äldreomsorg tillstyrks. En ny komponent för hemtjänst i glesbygd
välkomnas särskilt.
- Förslagen till modellen Infrastruktur och skydd tillstyrks.
- Modellen för kollektivtrafik tillstyrks.
- Modellen om verksamhetsövergripande kostnader tillstyrks.
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