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Svar på remissen
utjämningen
för

- Lite mer
kommuner

Kommunstyrelsens

beslut

lika. Översyn
och landsting

av kostnads(SOU 2018:74)

Kommunstyrelsen
beslutar att avge yttrande över remissen - Lite mer lika.
Oversyn av kostnadsutjämningen
för kommuner
och landsting
( SOU 2018: 74 )
enligt följande:
Melleruds kommun har stor nytta av den kommuna/ekonomiska
anser att det är en fördel om regelverken
för utjämningssystemen

över och så långt möjligt
Sammanfattning
Utredningen
avser

anpassas för att uppnå sina syften.

av ärendet

har haft i uppdrag

kommunernas

utjämningen
och
regelbundet
ses

och

att se över den del av utjämningssystemet

landstingens

kostnader

för

obligatoriska

som

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.
Utredningen
konstaterar
att dagens kostnadsutjämning
i huvudsak fyller
men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi
och glesbygdens
villkor.

sitt syfte

Kommunstyrelsen
beslutade den 10 april 2019, § 85, att, tillsammans
med
Dalslandskommunerna,
avge ett gemensamt
yttrande enligt föreliggande
förslag.
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Kommunstyrelsens
beslut
Förslag till remissvar.

Förslag

contentassets

n-av-kostnadsut'amnin

2019-04-10,

§ 85.

till beslut på sammanträdet

Ordförande
följande:

Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets

förslag

enligt

Kommunstyrelsen
beslutar att avge yttrande över remissen - Lite mer lika.
Oversyn av kostnadsutjämningen
för kommuner
och landsting
( SOU 201 8: 74 )
enligt följande:
Melleruds kommun har stor nytta av den kommuna/ekonomiska
anser att det är en fördel om regelverken
för utjämningssystemen

över och så långt möjligt
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anpassas för att uppnå sina syften.

Utd ragsbestyrkande

>”>.:/X/

"
('

utjämningen
och
regelbundet
ses

MELLERUDS

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

sida

2019-05-15

9

Beslutsgång
Ordförande
Omedelbar

frågar

på förslaget

/_

_,

/"<:E“

-

att kommunstyrelsen

,,

,»

.:

..

'.

organ, Andersson
]

'

;

F

örg " Eriksson

.)

skickas

till

Regeringskansliet

Justerandes

sign

42.-,
,

V752? " »"?s

[;

Beslutet

bifaller

justeringm

Paragraöæ juster _

/'

och finner

Utdragsbestyrkande
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