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Yttrande över remiss –Lite mer lika. (SOU 2018:74).
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting
Översynenav kostnadsutjämningen
för kommuneroch landstingär en väl
genomarbetad
utredning,där förslagenär väl beskrivna,motiveradeoch
analyseradeur flera perspektiv.Bollnäskommunställersig positiv till
utredarensförslag.Kommunenmenaratt förslagetbidrar till att landets
kommunerfår mer jämlika förutsättningar,vilket är en premissför att
bedrivalagstadgadverksamhetmed god kvalitet.
Kommunenanseratt förslagetfördelarresursernapå ett för nutidenmer
rättvist sätt.Utredningenvisar en tydlig omfördelningfrån stadtill
landsbygd.ÖvergripandeanserBollnäskommunatt det är positivt att
kostnadsersättningar
uppdaterastill dagensnivå, och indexerassålångt som
möjligt. Att utgåfrån socioekonomiskafaktorerför blandannatförskola
anserBollnäskommunger en mer rättvisandeberäkningän dagens.Bollnäs
kommunär en kommunmed storasocioekonomiskaskillnader,där bland
annatflera barnhar föräldrar medlåg utbildningsnivå.Förslagetbidrar till
att skillnadernautjämnas,och där ävendessaindivider får bättre
förutsättningar.Gällandedet riktadestatsbidragetmed socioekonomisk
profil anserBollnäskommunatt bidragetbordeligga i modellen.Generellt
har mindrekommunerbegränsade
resurserför att sökariktadestatsbidrag.
Bollnäskommunanseratt förutsättningarnaför den kommunala
vuxenutbildningenförstärks,utifrån att kommunensinvånaregenerellthar
en låg utbildningsnivå.Förstärkningenskulle dock kunnautvecklas
ytterligarepå grundav matchningsproblematiken.
De arbetslösasutbildning
kontrade jobb som erbjudsstämmerinte alltid överens.Kommunenanser
ävenatt sysselsättningsgrad
inte är ett optimalt mått för en kommunsom
Bollnäs,på grund av bristenpå studenter.
Bollnäskommunanseratt modellenför Individ- och familjeomsorgkan
utvecklasytterligare.En hög arbetslöshetpåverkarindirekt kostnaderför
exempelvismissbrukoch våld i närarelationer,vilket ledertill höga
kostnadervid bland annatplaceringar.Arbetslöshetledersåledestill fler
kostnaderän sådanasom direkt är knutnatill ekonomisktbistånd.
Kommunenmenaratt en satsningpå arbetsmarknadsåtgärder
i syfte att
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minska försörjningsstöd får negativa konsekvenser med utgångspunkt i
kostnadsutjämningssystemet. Bollnäs kommun föreslår att variablerna för
långvarigt bistånd och arbetslösa utan ersättning kvarstår och att variabeln
Rädda barnens barnfattigdomsmått ej viktas så högt som i förslaget.
Bollnäs kommun anser vidare att variabeln ”andel boende i flerfamiljshus
byggda 1965-1975” ändras till ”andel boende i flerfamiljshus med hyresrätt
byggda 1965-1976”. Kommunen anser att dyra bostadsrätter, där människor
med god ekonomi bor, inte ska ligga till grund för utjämningen av IFOkostnader.
Bollnäs kommun tillstyrker i övrigt förslaget.
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