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Remissvar
Köpings kommun framhåller följ ande:
Köpings kommun ställer sig i huvudsak bakom utredarens ftirslag och vill särskilt
understryka det positiva at| olika socioekonomiska ftirhållanden ges en större
tyngd i utj ämningssystemet.
Köpings kommun har i yttranden över tidigare översyner av utjämningssystemet
ställt sig frågande till kompensation för det som kallas strukturella löneskillnader.
Nu föreslås visserligen delmodellen utgå ur systemet men effekterna kommer att
arbetas in i de verksamhetspecifika delmodellema.
Visserligen baseras beräkningarna inte på löner till kommun- och
landstingsanställda vid framräknade jämförelser men lönelägen inom den privata
sektorn är inte självklart satta utifrån att man konkurrerar med kommuner utan
snarare med andra privata füretag. Ar löneläget i kommunsektorn i dessa
kommuner så mycket högre? Finns det verkligen en löneskillnad inom alla
kommunala verksamhetsområden som är strukturell? De kommuner som erhåller
ersättning är kommuner med oftast lägre skatter och högre skattekraft till följd av
högre lönenivåer.
Köpings kommun vidhåller vid tidigare framftjrd kritik mot delmodellen ftlr
kollektir,trafik. Den bygger ursprungligen på historiskt faktiska ambitioner och
kostnadsnivåer. De som erhåller ersättning är främst de största kommunema vilka
samtidigt har kunnat hålla sig med lägre avgiftstaxor. Dessutom har de lägre
skattesatser.
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Köpings kommun vill också i sammanhanget framhålla att det riktade
statsbidraget till skolsektom på totalt 6 Mdr och som har en socioekonomisk
ft)rdelningsprofil snarast bör läggas in i det generella systemet och att den
socioekonomiska fördelningen samtidigt läggs in i kostnadsutjämningen. Dessa
tankegångar har också framfürts av utredaren och tidigare också av SKL.
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