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2019-05-15

SUNNE KOMMUN
Plats och tid

Där Väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30- Paragrafer

11:30
70-81
Beslutande

Tobias Eriksson (S), ordförande
Gunilla Ingemyr (C)

Bengt Hedelin (C)
Henrik Frykberger (M), vice ordförande

Björn Gillberg (HS), §§ 70-74 samt del av § 80
Henrik Lagerlöf (HS), ersättare för Björn Gillberg (HS), §§ 75-79, del av

§80samt§81

Övriga närvarande

Se sidan 2

Utses att justera

Bengt Hedelin

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet,2019-05-17,kl 13:30

Sekreterare

f -^.^-Y^ ^O-^.-^ -v._.
Evelin Larsson

Ordförande

Justerare

/^'^ /^/i
Bengt I^delin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-15

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-17

Datum då anslaget tas ned

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

1^_ ^.-sfc3^-^-v-—. ;'^-<^-'-

Evelin Larsson

Postadress Besöksadress Telefon
Sunne kommun 0565-160 00 växel
1. Kommunstyrelsen Kvarngatan 4 0565-16034 direkt
686 80 Sunne Sunne

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

kommun@sunne.se

0565-16001 fax
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2019-05-15

Berit Westergren, kommunchef
Evelin Larsson, förvaltningssekreterare
Linn Sohl, ekonomichef, §§ 70-72
Marianne O'Hare, ekonom, § 70
Anders Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad, §§ 73-74 och 79
Johanna Bergsmän, enhetschef plan och projekt, § 73
Mikael Persson, samhällsplanerare, § 74
Petter Wikström, fysiskplanerare, § 74
Anders Bergström, enhetschef trafik och park, §§ 75-76

Mats Moberg, tfräddningschef, § 77
Hans Nilsson, enhetschef vatten och avlopp, § 78

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Allmänna utskottet

Au §71

SOU 2018:74 - Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Dm-KS2019/137/01
Allmänna utskottets beslut
Remissvaret godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomicheferna i Värmland har tillsatt en arbetsgrupp för att gemensamt
arbeta med remissvaret. Arbetsgruppen har gjort ett gemensamt
grundmaterial som varje kommun skrivit sitt eget remissvar utifrån.
Kommunerna tillstyrker utredarnas förlag

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-05-08
Remissvar 2019-04-26

Finansdepartementets remiss Fi2018/03212/K

Beslutet skickas till:
Finansdepartementet

Ekonomichef

^

Justerare

^

Utdragsbestyrkare
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SOU 2018:74 - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting

KS2019/137/01
Sammanfattande kommentarer från Sunne kommun

Övergripande anser Sunne kommun att det är positivt att kostnadsersättningar uppdateras till dagens
nivå och att ersättningarna indexeras så långt det är möjligt. Att kostnadsutj amningen baseras på

aktuella och tillförlitliga data är en grundförutsättning for utjämningssystemets trovärdighet.
Sunne kommun tillstyrker utredarens förslag till uppdatering och indexeriag av kostnadsersättningar,
men vill betona att det bör gälla alla parametrar.

5.3 En verksamhetsorienterad modellstruktur
Sunne kommun tillstyrker utredarens förslag till en mer verksamhetsorienterad modellstruktur och att
alla delkomponenter som är relevanta för en viss verksamhet samlas på ett och samma ställe.

6.2 Socioekonomiska förhållanden
Sunne kommun delar utredarens uppfattning att socioekonomiska förhållanden är en mer relevant
grund för kostnadsutj amning än härkomst.

6.3 Beräkningar av merkostnader för verksamhet i områden med gles bebyggelse
Sunne kommun anser att hela gleshetskompensationen bör genomgå en total översyn, både gällande
modellen och dess antagande. Sunne kommun anser också att det bör prövas om det finns en annan
modell än Struktur för att beräkna gleshetskompensation. Detta med tanke på dess betydelse för att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

7.2 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun

1. Ekonomienheten
686 80 Sunne

Besöksadress
Ekonomienheten
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 66 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
linn.sohl@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000.1843org.nr

Sida
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Sunne kommun tillstyrker förslaget.

7.3 Förskoleklass och grundskola
Sunne kommun tillstyrker förslaget.

7.4 Gymnasieskola
Sunne kommun tillstyrker förslaget.

7.5 Kommunal vuxenutbildning
Sunne kommun tillstyrker att den nya delmodellen införs.

7.6 Individ- och familjeomsorg
Sunne kommun anser att IFO-modellens komponenter bör utredas närmare så att delmodellens
opåverkbarhet stärks.
Kring området försörjningsstöd måste i sammanhanget noteras att det fimis ett antal kommuner i
landet som under lång tid tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet För flera kommuner
betyder det att det fmns stora grupper som står mycket långt från arbetsmarknaden, vilket är mycket
svårt att lösa genom "lokal arbetsmarknadspolitik". Denna ekonomiska situation kan inte lösas genom
mellanlcommunala lösningar utan här måste systemet bygga på ett statligt finansiellt ansvar.

7.7 Aldreomsorg
Sumie kommun tillstyrker förslaget.

7.8 Infrastruktur och skydd
Sunne kommun tillstyrker att den nya modellen införs.

7.9 Verksamhetsövergripande kostnader
Sunne kommun tillstyrker att den nya modellen införs.

\—c^k
Linn Sohl

Ekonomichef

