Yttrande
2019-05-22

Remissvar angående kostnadsutjämningsutredningens
betänkande, SOU 2018_74, lite mer lika
Dnr KS19/52-020KS196/52
Ekerö kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets
promemoria- Lite mer lika, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting (SOU 2018:74) och anför därför följande:
En invändning gällande utredningen är att utredningen endast har haft i
uppdrag att analysera den ena delen av det kommunala inkomst- och
kostnadsutjämningssystemet, detta bör betraktas som en helhet. Det
sammantagna utfallet av de båda delsystemen är av intresse för den enskilda
kommunen. Ekerö kommun menar att det är av intresse att kunna göra en
avvägning om utjämningssystemets totala utfall är rimlig.
Utjämningssystemet är komplext och svårbegripligt, i utredningens uppdrag
ingick att se över möjligheterna för att förenkla systemet och göra det mer
begripligt. Detta är bra och efterfrågat, men tyvärr hittas inga konkreta förslag
och lösningar för förenkling av systemet.
Utjämningssystemets del som bygger på att ge extra stöd till kommuner i
glesbygd med vikande invånarantal är rimligt och viktigt. Men vår uppfattning
är att detta bör kunna ses över och att staten står för denna ekonomiska
kompensation och inte andra kommuner. Kompenserar man kommuner med
ett vikande invånarantal bör man även se över möjligheten att kompensera
kommuner för merkostnader vid ökande invånarantal och för sådant som ej
inkluderas i de olika delmodeller kostnadsutjämningen består av. Det är även
märkligt att systemet samtidigt gynnar kommuner i storstadsregioner som har
förutsättningar för en effektiv och god förvaltning, men som inte lyckas. Det
borde istället gynna kommuner i storstadsregioner som lyckas med att bedriva
en god ekonomisk förvaltning.
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Ekerö kommun betalar nästan 50 000 000 kronor i inkomstutjämningen.
Detta är pengar som vi är i stort behov av när det gäller investeringar och
satsningar på äldreomsorg, förskolor och trygghetsarbete. Ett exempel på vad
50 000 000 kronor räcker till i Ekerö kommun är cirka 70 stycken årsplatser
på ett särskilt boende eller 82 stycken årsplatser på en förskola.
Ekerö kommun växer stadigt och prognoserna visar att vi kommer att fortsätta
växa i invånarantal. Vid utbyggnad av kommunen så behöver den kommunala
servicen som skola, äldreboende, infrastruktur med mera också byggas ut och
det uppstår merkostnader vid exempelvis uppstartsom kommunen ska
finansiera. Redan idag är det en utmaning att skapa en balans i den
kommunala ekonomin. Med lagt förslag kommer ytterligare effektiviseringar
av den kommunala verksamheten att behöva genomföras.
Ekerö kommun är en landsbygdskommun i en storstadsregion. Vi har en god
ekonomi och höga medianlöner i kommunen. Vi växer och kommer fortsätta
växa samtidigt som avståndet till Stockholm efter infrastruktursatsningar
kommer minska.
Mot bakgrund av ovan ställer Ekerö kommun sig negativ till de föreslagna
förändringarna i utskickad promemoria och förordar att förslagen inte
genomförs.
I övrigt hänvisar Ekerö kommun till Storstockholms remissyttrande.

För Ekerö kommun
Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande
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