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Remissvar kostnadsutjämningsutredningen ”Lite mer
lika” (SOU 2018:74)
Sammanfattning
Våra sammanfattande synpunkter om förslagen för kommuner:
Övergripande anser Årjängs kommun att det är positivt att
kostnadsersättningar uppdateras till dagens nivå, och indexeras så långt
möjligt. Vi ställer oss också positiva till förslaget om ökad hänsyn till
socioekonomi och gles bebyggelse.
De nya delmodellerna och dess variabler ställer vi oss till största delen
positiva till.
Remissinstansens synpunkter
Kap 5: Övergripande utvärdering och förslag till ny modellstruktur
- Förslaget om en ny verksamhetsorienterad modellstruktur med nio
delmodeller är positiv (p 5.3).
- Uppdatering av priser och en ökad indexreglering leder till en mer
beständig modell över tid vilket välkomnas.
Kap 6: Socioekonomi, gles bebyggelse och löner
6.2 Positiv till införande av socioekonomiska skillnader i skolväsendet. Vi
instämmer med förslaget att införa en socioekonomisk faktor som ersätter
modellen barn och unga med utländsk bakgrund.
6.3 Positiv till att ”Struktur” används och instämmer i förslaget att
förvaltningsuppdraget utreds. Merkostnader bör indexregleras.
6.4 Det är motiverat att utjämna för strukturella löneskillnader i enlighet
med förslaget. Positiv till att lönemodellen ingår i de uppräknande
verksamhetsmodellerna
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Kap 7: Kostnadsutjämning för kommuner
7.2 Ny beräkningsmetod för skillnader i behov av förskola och fritidshem
som inkluderar nya faktorer gällande socioekonomi, gleshet och minskning
av antal barn är till övervägande del positivt. Index för behovsskillnader bör
kompletteras med andel barn 1-5 år med föräldrar som pendlar över
landsgräns.
7.3 Socioekonomisk kompensation bör i sin helhet ingå i modellen.
Tillstyrker övriga delkomponenter i förslaget.
7.4. Tillstyrker förslaget. Bedömer att faktisk kostnad ska ligga till grund för
beräkning av IV-program. Förslagsvis som obligatorisk inlämningsuppgift
för kommunerna.
7.5 Tillstyrker förslaget.
7.6. Det är positivt med förnyelse av variabel som speglar skillnader i
socioekonomiska förhållanden för att minimera påverkansmöjligheter .
Variabel för gränspendling behöver kompletteras med faktor för att
säkerställa aktuell data.
Variabeln ”andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975” ändras till
”andel boende i flerfamiljshus med hyresrätt byggda 1965-1975”.
Tillstyrker i övrigt förslaget.
7.7. Tillstyrker förslaget. Positivt med ny komponent som tar hänsyn till 6579 år samt att gifta/ogifta ersätts med samboende/ensamboende.
7.8 Tillstyrker förslaget.
7.9 Tillstyrker förslaget.
Kapitel 11: Införandebidrag
-11.2 Tillstyrker förslaget
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