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Svar på remiss: SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019/76
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
Barnkonventionen
Ärendet har med stor sannolikhet betydelse utifrån ett barnperspektiv då
utjämningssystemet utjämnar kostnader mellan kommuner utifrån bland annat
kostnader kommunerna har inom barnomsorg och skolgång. Några särskilda
beaktanden utifrån barnchecklistan har dock inte gjorts.
Sammanfattning
Finansdepartementet har översänt remissen ”Lite mer lika”, översyn av
kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har haft i uppdrag att
se över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens
kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen.
Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet
och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet.
Sammantaget innebär förslaget att systemets omfördelning ökar från tio till tolv
miljarder kronor. Ökningen gynnar i huvudsak kommuner och landsting i glesbygd,
med liten befolkning och stora socioekonomiska utmaningar. Även de kommuner
som tagit emot ett stort antal flyktingar får ett förbättrat utfall. Förslaget föreslås
träda i kraft år 2020.
För Tjörns kommuns del innebär de föreslagna förändringarna av
kostnadsutjämningen att kostnadsutjämningsavgiften ökar med ca 9 728 342 kr.
Tjörns kommun är sammantaget negativ till förslaget i remissen om ett ökat
hänsynstagande i kostnadsutjämningen utifrån perspektiven flyktingmottagande och
glesbygd på följande grunder. Utifrån finansieringsprincipen är kommunen tveksam
till om ökade socioekonomiska kostnader i kommunernas verksamhet till följd av
flyktingmottagande, är något som bör vara föremål för kostnadsutjämning
kommuner emellan, då det är staten som är beslutande instans och inte kommunen.
Definitionen av glesbygd, behov av infrastruktur samt ökande grad av digitalisering
är andra aspekter som gör att Tjörns kommun ställer sig negativa till en förändring
av nuvarande kostnadsutjämningssystem.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 86 den 17 april 2019.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Remissmissiv,
SOU 2018:74 Lite mer Lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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