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Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting (SUO 2018:74) – remiss
Bakgrund
Bengtsfors kommun har blivit inbjuden av Finansdepartementet att yttra sig
över promemorian ” Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting” med diarienummer Fi 2018/03212/K.
Syftet med kommunalekonomisk utjämning är att skapa likvärdiga
ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna
tillhandahålla sina invånare likvärdig service, oberoende av
kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.
Yttrande
Bengtsfors kommun har stor nytta av den kommunalekonomiska utjämningen
och anser att det är en fördel om regelverken för utjämningssystemen
regelbundet ses över och så långt som möjligt anpassas för att uppnå sina
syften.
Bengtsfors kommun anser att det är positivt att kostnadsersättningar
uppdateras till dagens nivå, och indexeras så långt det är möjligt. Att nivåer
legat stilla sedan 1990-talet är inte bra, särskilt som en av
kostnadsutjämningens principer är att ”den ska baseras på aktuella och
tillförlitliga data”. Två års eftersläpning kan accepteras, men allt därutöver
bör elimineras.
Utöver detta vore det önskvärt att även inbegripa socioekonomiska faktorer i
högre utsträckning som grund för utjämningen framför riktade statsbidrag på
samma grunder. Detta för att kunna ge så bra förutsättningar som möjligt
inom ramen för det kommunala självstyret att fördela resurserna där de som
mest behövs.
Bengtsfors kommun ser också att en uppföljning/utvärdering av resultatet bör
göras så att kostnadsutjämningen fyller sitt syfte så långt som möjligt.
I övrigt instämmer Bengtsfors kommun med SmåKom:s yttrande av nämnda
promemoria daterat 2019-03-21.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissyttrande enligt ovanstående
förslag

Göran Eriksson

Peter Johansson

Kommunchef

Ekonomichef

Katrin Thoor
Bitr. kommunchef
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