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Finansdepartementet

Lite mer lika, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting - remissvar till Finansdepartementet
Sammanfattning av ärendet
En utredningföreslårförändringari nuvarandekostnadsutjämningssystemet
för kommuner
och landsting.De främstaförändringarnasomföreslåsär införandeav socioekonomiska
förhållandeninom till exempelförskolanoch kommunalvuxenutbildning.
Förändringarna
föreslåsgenomföras2020.
Yttrande
Bollebygdskommunvill främstpekapå detta:
1. Delmodellenlöner bör utgå,blandannatför att densnedvriderkonkurrenseni en
framtidabristsituationinom flerayrkesområden.
Kommunersomkompenseras
för ett
tänkt högt lönelägegesen fördel vid rekrytering.
2. Det är viktigt när socioekonomiska
förhållandenlyfts in i fleradelmodellerattdetta inte
gerdubbelkompensation.
Ett antalstatsbidraginnehållerredanen socioekonomisk
viktning.
3. Införandebidraget
somgestill kommunersomförlorar på förslagetbör gesunderen
längreperiod.Utredningenanserdet är rimligt att förlora 300kronor per invånareoch år.
Vi anseratt dennabör minskassåatt kommunernafår en längretid att anpassa
sigtill de
nyaförutsättningarna.
4. Ett införanderedan2020anservi för tidigt när ett beslutännuinte föreligger.
Bollebygdskommunär en till ytanrelativtstor kommunmeden liten befolkningspriddi
fleraglesbygder.
Kommunenhar oaktatdettavidkäntsen kraftig medveteninflyttningunder
senareår och somen konsekvens
däravvarit nettobidragstagare
i kostnadsutjämningen
Inflyttningenhar i huvudsakskettvästerifrån.Kommunenär och kommerunderen långtid
framövervaraen pendlarkommun.
Den innevarande
kommunledningen
har uppmärksammat
att expansionen
ställerhögakrav på denkommunalainfrastrukturen.En uppbyggnad
av
infrastrukturensommöterdettakrav kommeratt medföraen synnerligenansträngd
påfrestningpå denkommunalaekonomin.För en seriössamhällsplanering
i dettaskedekrävs
förutsebarhet.
Underde senaste
årenhar det varit svårtatt uppnådetta;i regelhar effektenav
utjämningssystemet
kunnatfastställas
först sentinför kommandeår.
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Förslaget som remissvaret avser underlättar inte förutsättningarna för förutsebarheten.
Komplexiteten i dess struktur försvårar väsentligen planeringen av den verksamhet och de
investeringar som kommunen av nödvändighet måste genomföra under den kommande
mandatperioden. Det kommer att lägga hämsko på utvecklingen av den lokala infrastrukturen
och avsevärt försvåra kommunens möjligheter att uppfylla sin del av samhällskontraktet.
Vidare innebär inslaget att lön ska ingå som del i utjämningssystemet en negativ påverkan för
kommunen. Detta leder till att kommunen, oaktat den är en glesbygd med liten befolkning,
kommer att vidkännas omfattande negativa ekonomiska konsekvenser för det fall förslaget i
föreliggande form skulle vinna bifall. Bollebygds kommun förespråkar istället en
utjämningsmodell med ett mindre antal beräkningsfaktorer som beaktar den ekonomiska
verklighet som mindre kommuner i storstadsregioners närhet lever i.
Vi anser därför att faktorn lön lyfts bort som utjämningsgrund. I framtiden förväntas
konkurrensen om personal inom flera områden öka. I ett sådant scenario är det inte självklart
att lönenivån är högre i storstäder än i till exempel landsbygd. I en kommande
konkurrenssituation finns också risken att kommuner som kompenseras för en högre
lönenivå gynnas oskäligt.
Inom flera områden föreslås att utjämning på socioekonomisk grund ska införas, till exempel
inom förskolan och vuxenutbildning. Det är viktigt att detta inte innebär överkompensation
när även ett flertal statsbidrag också viktas socioekonomiskt.
I förslaget föreslås att förändringen för kommuner som får betala en högre avgift
kompenseras med ett införandeavdrag så att förändringen maximeras till 300 kr per invånare
och år. Vi anser att förändringen bör ske under en längre tid, till exempel genom att
förändringen begränsas till 150 kr per invånare och år under övergångsperioden. Detta skulle
ge en skälig tid för de kommuner som får en högre avgift/ lägre bidrag att anpassa sig till de
nya förutsättningarna.
Eftersom ett beslut knappast kommer förrän hösten 2019 bör ett eventuellt genomförande
inledas först 2021.
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