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med nio delmodeller

år
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och fritidshem
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Förslagen om äldreomsorg tillstyrks (p.7.7)
Förslagen till modellema ”Infrastruktur och skydd” samt ”Kollektivtrafik”

till-

styrks.
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gles bebyggelse och löner
Kap 6: Socioekonomi,
skillVi instämmer i resonemanget och motiven för utj ämning för socioekonomiska
beaknader i stället för härkomst. Det är också nödvändigt att glesbygdsförhållanden
tas i utj ämningen, vilkcl också föreslås av utredaren.
6.4 Merkostnader for skillnader i lönenivå (s 155 fi!
men anser ändå att
Utredaren identifierar ett antal brister i iönekostnadsmodellen,
modellen bör finnas kvar och uppdateras.
Munkfors kommun menar att trots att modellen bara är påverkbar till viss del —ex—
för småhus —är det
cmpelvis ingår i dagens modell en beräknin g av taxeringsvärden
och hög efterändå så, att höga lönenivåer kompenseras. Idag är det kompetensbrist
i hela landet.
frågan på välfärdspersonal
Vi tycker inte att det är rimligt att kommuner som har löncindex under 100 ska betala
en avgift, som fördelas till kommuner med ett index därutöver. Det tycks också vara
bygger
en av de faktorer som är svår att hålla aktuell; nuvarande lönekostnadsandelar
på 15 år gammal data.
F örsiaget (tabell 6.7) skulle för kommuner innebära, att storstäder och storstadsnära
kommuner blir bidragstagare och alla andra kommuner blir betalare. Danderyd år
den kommun som skulle få högst positivt utfall.
Munkfors kommun förordar att lönekostnader för kommuner tas bort helt som ett utjämningsinstrument.
for kommuner
7 Kostnadsutjämning
7.2 förskola frilidshem och eda () isk omsor
alla komponenter i forslaget. Särskilt bra är de trc
kommun tillstyrker
Munkfors
och ambitionen om indexering av nivåerna.
nya kornponenterna
De 40 miljoner kronor som foreslås fördelas för merkostnader i glesbygd är mycket
Välkomna. Vi noterar att utredaren tycker att ”beloppel är litet” (s 175). Munkfors
kommun har inget att invända mot högre nivåer.
7.3 F örskolekiass och rundskola
Munkfors kommun tillstyrker även förslagen i denna delmodell. Det är högst anframledes hålls aktuella.
geläget att beloppsnivåema
profil, som avses permaBeträffande del riktade statsbidraget med socioekonomisk
nentas och ligga utanfdr utjämningen, anser Munkfors kommun att bidraget borde
ligga i modellen.
Generellt har små kommuner starkt begränsade resurser för att söka riktade statsbivet vi att många kommuner därför avslår hell från att söka.
drag. Erfarenhetsmässigt
Munkfors kommun anser det inte vara rimligt att någon enda kommun tvingas avstå
att göra detta på grund av begränsade administrativa resurser.
7.4 G mnasieskola
Munkfors kommun tillstyrker forslaget.
Vi är dock tvcksamma till forslaget uppdrag till Skolverket om att årligen samla in
budgeterade kostnader och antal clever på IV från kommunerna. Det innebär ett merarbete. Vi hoppas att det finns något annat sätt att uppdatera genomsnittskosmaden
det gäller, vilket i sig är angeläget. Ett bra alternativ presenteras på sid 204, som
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bygger på en fastställd
faktiska

kostnaden,

kostnad

inte budget,

som räknas upp årligen.

Vi utgår från att det år den

som används.

storlekar i monedåt av gymnasieskolors
Vi ser det som positivt med korrigeringen
dellen.
7.5 Kommuna] vuxenutbildnin
den nya delmodellen.
Munkfors kommun tillstyrker
7.6 Individ- och famil'eomsor
kommun foreslår foljande beträffandc det nya forslaget:
Munkfors
slopas.
1. Tillägget för beräknade lönekostnadersättningar
byggda 1965-1975” ändras till ”andel
2. Variabeln ”andel boende i flerfamiljshus
boende i flerfamilj shus med hyresrätt byggda 1965-1975”.
där människor med god ekonomi bor, inte ska ligga
Vi anser att dyra bostadsrätter,
Däremot måste givetvis hyreshusen
av IFO-kostnader.
till grund for utjämningen
Vi inser att denna dctalj inte är särskilt tung i
göra det under rådande boendestruktur.
men när systemet reformeras kan även detta rättas till.
sammanhanget,
kommun tillstyrker i övrigt forslaget. Det är positivt med Fornyelse av
Munkfors
minimeras.
variablerna, så att påverkansmöjligheterna

7.7. Åldreomsorg
Munkfors

kommun

tillstyrker

forslaget.

En ny komponent

for hemtjänst

i glesbygd

välkomnas särskilt, liksom att ålderstigna komponenter uppdateras. Det är bekläm—
i dagens system bygger på 2009 års prisnivå (s
mande att exempelvis milersättningen
föroavsett vad som i övrigt händer med utredningens
229). Hög tid för uppdatering,
slag.
Beträffande utfallet av förslagen konslatcrar utredaren att ”mer än hälften av Förändämningen. . . .inkluderats. ...”.
ringen ( -560 milj kr) fdrklaras av att lönekostnadsutj
tas bort.
Munkfors kommun förordar som sagt att lönekostnadsfaktom

7.8 Infrastruktur och sk dd
kommun
Munkfors
7.9 Verksamhetséver
Munkfors

kommun

tillstyrker den nya delmodellen.
rri ande kostnader
den nya delmodellen.
tillstyrker
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