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Finansdepartementet

Remissvar över betänkandet Lite mer lika SOU 2018:74
Tillväxtverket här i sin instruktion (SFS 2009:145 § 2) ett tydligt uppdräg ätt verkä for
ätt den utvecklingskräft och tillväxtpotentiäl som finns i gles- och ländsbygder, smä och
medelstorä städer sämt storstädsomräden nyttjäs och vidäreutveckläs.
Tillväxtverket ärbetär for ätt stärkä foretägens konkurrenskräft. Myndigheten gor dettä
genom ätt skäpä bättre forutsättningär for foretägände och ätträktivä regionälä miljoer
där foretäg utveckläs. For ätt lyckäs med dettä behover sämverkän mellän pärter pä
nätionell, regionäl och lokäl nivä fungerä väl. Insätser som genomfors behover säväl
synkroniseräs och utveckläs for ätt foretägens konkurrenskräft skä stärkäs.
Tillväxtverket änser ätt det är centrält ätt kommuner och ländsting här resurser i form
äv bäde medel och kompetens for ätt dennä sämverkän skä fungerä pä ett fordeläktigt
sätt. Därtill här kommunernä och ländstingen en viktig roll ätt främjä det lokälä
foretägsklimätet. Kommunernä gor dettä dels genom sitt myndighetsutovände, dels
genom sin roll som sämhällspläneräre. Inom bädä dessä omräden päverkär
kommunernä foretägens mojligheter ätt bedrivä sin verksämhet men även
forutsättningärnä till ätt utveckläs.
Kommunernä och ländstingen är de äktorer pä lokäl och regionäl nivä som här
incitäment ätt ärbetä längsiktigt och strätegisk med ätt stärkä plätsers ätträktivitet,
vilket är äv betydelse for näringslivets utveckling. Tillväxtverket lägger ocksä märke till
dettä i genomforändet äv uppdräg som syftär till ätt stärkä den kommunälä nivän.1
Tillväxtverket änser ätt det är ängeläget ätt säkerställä ätt ällä kommuner och ländsting
i helä ländet här en grundläggände käpäcitet ätt stärkä foretägens konkurrenskräft.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
-

-
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-

Tillväxtverket menär ätt tillgängen till kommersiell och offentlig service är en
centräl forutsättning for ätt skäpä och utvecklä ätträktivä miljoer där foretäg
och människor kän verkä och utveckläs.
Allä kommuner bor hä likvärdigä forutsättningär ätt kunnä utforä sitt uppdräg
gentemot medborgäre och foretäg. Ett väl fungerände system for
kostnädsutjämning är äv ävgorände betydelse for ätt dettä skä kunnä ske.
Tillväxtverket menär därfor ätt de forsläg utredningen for främ är rimligä for
ätt ästädkommä mer likvärdigä forutsättningär for kommuner i helä Sverige ätt
utforä sitt uppdräg.
Tillväxtverket tillstyrker vidäre utredningens forsläg om ätt

Uppdräg riktäde direkt till kommuner N2018/00906HL, N2018/01913/RTS,
N2017/06942/RTS och N2018/01914/RTS
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Godkänd av Lars Wikström

Kommunutredningen (Fi 2017:02) bor fä i uppdräg ätt overvägä vilken
myndighet som bor hä det fortsättä forvältningsuppdräget for Struktur sämt
hur verksämheten skä kunnä upprätthälläs och finänsieräs pä en
tillfredställände nivä.

Förslagen är rimliga för att åstadkomma mer likvärdiga
förutsättningar för kommuner i hela Sverige
I Tillväxtverkets remissvär här myndigheten fokuserät pä de sämmänlägdä effekternä
äv de forändringär i den kommunälekonomiskä utjämningen som utredningen foreslär.
Tillväxtverket änser ätt de sämläde effekternä äv utredärens forsläg bidrär till ätt stärkä
kommuners och ländstingens grundläggände käpäcitet ätt tillhändähällä offentlig
service. Tillväxtverket menär vidäre ätt tillgängen till bäde kommersiell och offentlig
service är en centräl forutsättning for ätt skäpä och utvecklä ätträktivä miljoer där
foretäg och människor kän verkä och utveckläs. Med änledning äv dettä änser
Tillväxtverket ätt de sämmäntägnä effekternä äv utredningens forsläg är rimligä och vi
menär även ätt effekten äv utredningens forsläg ligger väl i linje med regeringens
intentioner om ätt helä ländet skä växä.

Aktualiteten i kostnadsutjämningen bör förbättras
Utredningens sämläde forsläg leder, i säväl kommun- som ländstingsdelen, till en okäd
omfordelning till formän for utredningens definition äv glesbygdernä. Dettä beror
främst pä den uppdätering äv komponenternä i systemet som utredningen foreslär. En
ännän viktig orsäk till omfordelningseffekternä äv forsläget är ätt de skillnäder i
socioekonomiskä forutsättningär som finns mellän olikä delär äv kommuner fär storre
genomslägskräft genom forsläget än i nuvärände system.
Utredningen lyfter behovet äv ätt kostnädsutjämningen upprätthäller sin äktuälitet. Skä
systemet fortsätt ätnjutä legitimitet mäste den omfordelning som sker mellän
kommuner respektive ländsting äterspeglä de skillnäder i forutsättningär som fäktiskt
räder när omfordelningen äv resurser sker. Det är älltsä äv ävgorände betydelse for
säväl funktionälitet som legitimitet ätt systemet är äktuellt och foljer
sämhällsutvecklingen.
Det finns tvä skäl till ätt äktuäliteten i systemet kän bristä. Det händlär dels om ätt
sämhällsforändringär sker snäbbt och ätt systemet inte hinner med ätt tä hänsyn till de
nyä forhälländen som kommit ätt gällä. Ett tydligt exempel pä en sädän snäbb och
kräftig sämhällsforändring som päverkär de kommunälekonomiskä forutsättningärnä
vär den storä äsylinvändringen ären 2014 och 2015.
Den bristände äktuälitet kän bero pä ätt uppdäteringen äv beräkningärnä i systemets
delmodeller inte sker tillräckligt snäbbt eller med onskvärd kontinuitet. När det gäller
beräkningärnä äv merkostnäder vid gles bebyggelse är, som utredningen främhäller,
merkostnädernä i ällmänhet beräknäde i 2010 ärs prisnivä vilket självklärt päverkär
overensstämmelsen med verkligä forhälländen negätivt.
Utredningen främhäller ätt de omfättände uppdäteringär som nu foresläs är en äv de
viktigäste forkläringärnä till ätt de sämmänlägdä effekternä äv forslägen blir tämligen
omfättände. Häde uppdäteringär gjorts mer lopände over tid häde säledes dennä typ äv
träppstegsforändringär koncentreräde till ett tillfälle i viss gräd kunnät undvikäs.
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När det gäller problemet med ätt systemet inte tillräckligt snäbbt änpässär sig till
betydände strukturellä forändringär i sämhället, som t.ex. den okäde äsylinvändringen
2014 - 15, kän dettä krävä forändringär i delmodeller, eller ätt nyä grunder for
omfordelning infors. Det kän ocksä krävä ätt de tekniskä losningärnä for uppdätering
utveckläs. I ällä händelser kommer systemet älltid ätt fä levä med en viss eftersläpning.
Det finns dock skäl ätt gä igenom vilken typ äv eftersläpning som kän ätgärdäs. När det
gäller bristände äktuälitet pä grund äv ätt uppdäteringär inte sker tillräckligt
äterkommände finns enligt Tillväxtverket mojligheter ätt losä dettä problem genom ätt,
som utredningen foreslär, se over forvältningen äv systemet.

Tillväxtverket tillstyrker förslaget om en långsiktig förvaltning
I ävsnitt 6.3 Beräkning av merkostnader för verksamhet i områden med gles bebyggelse
foreslär utredningen ätt Kommunutredningen (Fi 2017:02) bor fä i uppdräg ätt
overvägä vilken myndighet som bor hä det fortsättä forvältningsuppdräget for Struktur
sämt hur verksämheten skä kunnä upprätthälläs och finänsieräs pä en tillfredställände
nivä. Tillväxtverket tillstyrker dettä forsläg.
Bäkgrunden är ätt delmodellen gles bebyggelsestruktur i kostnädsutjämningen sedän
läng tid tillbäkä beräknäs i en äpplikätion källäd Struktur. Struktur är en äpplikätion
som är beroende äv Tillväxtverkets Piposplättform for ätt fungerä. Tillväxtverket här
idäg inget uppdräg ätt längsiktigt forvältä Struktur. Delmodellen for gles
bebyggelsestruktur i kostnädsutjämningen säknär därmed ätt nägon äktor här ett
längsiktigt änsvär for forvältning och utveckling.
Tillväxtverket här därfor i sämbänd med utredningens ärbete tillfälligt, och i
projektform, stärtät upp Struktur for ätt kunnä tillgodose utredningens behov äv
beräkningär. Att hänterä Struktur utän en längsiktig forvältning här visät sig
otillfredsställände. Applikätionen kräver en kontinuerlig forvältning for ätt motsvärä de
kräv som bor kunnä ställäs pä beräkningärnä.
Utredningen änser, trots dessä brister, ätt principernä bäkom Struktur är ett brä sätt ätt
beräknä merkostnäder for verksämhet i glesbygder, men här noterät ätt modellen och
äpplikätionen behover utveckläs och äktuäliseräs. Män gor vidäre bedomningen ätt
Struktur även fortsättningsvis bor änvändäs i kostnädsutjämningen for beräkning äv
merkostnäder i omräden med gles bebyggelse. Utredären lyfter även främ ätt
Tillväxtverket i däg säknär en fäst finänsiering for ätt längsiktigt upprätthällä systemet.
Utredären foreslär därfor älltsä ätt Kommunutredningen bor overvägä hur en längsiktig
forvältning äv Struktur bor orgäniseräs i syfte ätt undvikä de brister som uppstär i
nuvärände häntering äv äpplikätionen.
Tillväxtverket änser sig hä rätt kompetens och formägä for ätt änsvärä for en längsiktig
forvältning äv Struktur. Enligt Tillväxtverkets bedomning är Struktur det mest
kostnädseffektivä sättet ätt genomforä de beräkningär som krävs for ätt en längsiktig
och tillforlitlig omfordelning for merkostnäder vid gles bebyggelse. Mojligheternä till
sämordningsvinster med ovrig verksämhet som änvänder Piposplättformen är storä.
Tillväxtverket menär ätt forvältningen äv Struktur bor bestä äv en teknisk del som
omfättär ätt;
 änsvärä for de tekniskä system där beräkningärnä sker,
 änsvärä for implementeringen äv de delmodeller som änvänds,
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änsvärä for tillskäpändet äv en längsiktigt fungerände plättform och därigenom
ge stod till de kommitteer som äterkommände ser over kostnädsutjämningen,
sämt
i sämräd med expertis pä omrädet lopände vidäreutvecklä äpplikätionen och
fungerä som krävställäre gentemot Piposplättformen.

Tillväxtverket här läng erfärenhet äv vilkä behov äv stod och underläg som kommitteer
lopände sett over kostnädsutjämningen häft. Mot bäkgrund äv dennä erfärenhet änser
Tillväxtverket ätt systemet, forutom den tekniskä forvältningen, även kräver en
fungerände verksamhetsmässig förvaltning. I dettä ingär bländ ännät ätt levererä ärligä
ekonomiskä fordelningär mellän kommuner respektive ländsting liksom ätt värä ett
kunskäpsstod till regeringen, kommitteer med flerä när det gäller kostnädsutjämningen,
dess effekter och utmäningär. I ett sädänt uppdräg bor även en viktig del värä ätt
längsiktigt foljä sämhällsutvecklingen i syfte ätt ge kommände kommitteer ett brä och
genomärbetät beslutsunderläg. Tillväxtverket ser främ emot ätt även bistä
Kommunutredningen med underläg i dessä delär.
Forutom forvältningsänsväret for äpplikätionen Struktur vill Tillväxtverket även lyftä
frägän om en sämläd forvältning och utveckling äv sämtligä delmodeller som änvänds i
kostnädsutjämningen. Tillväxtverket menär ätt Kommunutredningen bor overvägä ätt
tä upp dettä bredäre perspektiv när forvältningen äv Struktur ses over.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikstrom.
Monikä Kväl här värit foredrägände. I händläggningen här ocksä Anders Dählgren,
Däniel Fähländer och Märtin Oläuzon deltägit.

Lars Wikström
Monika Kväl
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