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kO m m U n

över ”Lite mer lika” översyn
Yttrande
för kommuner
kostnadsutjämningen

av
och landsting

(SOU 2018:74)
Ånge kommun lämnar följande
kostnadsutjämningssystem.

yttrande

på förslaget

till nytt

Allmänt

Alla kommuner och landstin g omfattas av samma regelverk och har samma
Kommuner och landstin g har
enligt lagar och förordningar.
skyldigheter
verksamhet.
bedriva
att
Förutsättningar
dock olika ekonomiska
Detta leder bland annat-rill
skattesats,

från 29,18

att det idag är stora skillnaden"

i Österåker

till 35,15

kommunernas

i Dorotea.

Ånge kommun tycker därför att det är positivt att förslaget till nytt
för kommuner och landsting
gör att förutsättningama
utjämningssystem
mer lika.
speglar

blir

de olika strukturella

Det är viktigt

att ett utjämningssystem

förhållandena

i kommuner och landsting och inte skillnader i ambition eller

effektivitet.
Aktualitet
aktualiseras
Vi tycker att det är viktigt att ett utjämningssystem
Två års efiersléipning han accepteras
för att följa utvecklingen.
utöver det bör elimineras.

kontinuerligt
men allt

Socioekonomi
För Ånge kommun är det viktigt att en utjämning av socioekonomiska
grund finns i förslaget
sker. Utjämning med socioekonomiska
förhållanden
eftersom det just nu firms ett
når det gäller förskolan men inte i grundskolan

riktat statsbidrag baserat på ett socioekonomiskt
kompensation

för den socioekonomiska

index. Vi anser att

situationen

även ska ingå i

utjämning för grundskolan istället för ett n'ktat statsbidrag.
Gies bebyggelse
av hur
Ånge kommun delar utrednings förslag om uppdateringar
i
glesbygdsfaktor
ska beräknas samt att det införs
merkostnaderna
för hemtjänst
av förskola och ökning av kompensation
beräkningen

i

glesbygd.
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Ånge kommun

Växande

och minskande

befolkning
befolkning

för minskande

på att merkostnadsersättningen

Vi ser positivt

fördubblas och att den nya ersättningen för minskande befolkning införs i
utjämm'ngen
i förskolan.

för förskolan.

Idag kompenseras

endast

för växande

befolkning

Löner
är och kommer

Kompetensförsörjningen

att vara en av landets

största

utmaningar. Om lönenivåer ska vara en parameter i utjämningssystemet
är att underlagen
anser Ånge kommun att en förutsättning
uppdateras ofiare än i nuvarande system.

så

för lönenivåema

Sammanfattning
som nu gjorts tydligt visar de
Ånge kommun konstaterar att den genomgång
för kommuner och landsting. För Ånge
i förutsättningarna
stora ojämlikheter

kommun innebär det en skattekrona i för låga ersättningar i nuvarande
system.

Förslaget
kommun

för att Ånge
är en avgörande förutsättning
till nytt tjäningssystem
utan stora skattehöjningar.
ska klara sitt välfärdsuppdrag

likvärdig

För Ånge kommun är det viktigt att kunna erbjuda
med andra kommuner.
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