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Yttrande över betänkandet Lite mer lik. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU
2018:74) dnr: Fi2018/03212K
Värmdö kommunhar berettsmöjlighet att yttra sig över betänkandetLite mer lik. Översynav
kostnadsutjämningen
för kommuneroch landsting(SOU 2018:74)dnr: Fi2018/03212K.
Övergripande

synpunkter

Förslagetsomgått ut på remissinnebären störreomfördelningfrån kommunermedi
genomsnittstarksocioekonomi,tät bebyggelseoch stor befolkningtill kommunermedsvag
socioekonomi,glesbebyggelseoch liten befolkning.Socioekonomihar som variabelviktats
tyngreän i nuvarandesystemvilket får storakonsekvenserför Värmdö.Kommunendelar inte
fullt ut utredningensslutsatserom att det är en rimlig viktning av variabelnochbeklagarde
negativaeffekter somförslagetfår för Värmdökommun.
Värmdö kommunär positivt inställd till att kostnadsutjämningens
delmodeller
verksamhetsorienterats
och att övergripandekostnadersamlasi en egendelmodellsamtatt
dentidigare delmodellenLöner fördelastill respektiveverksamhetsmodell.
Kommunenhar
dock synpunkterpå två av delmodellerna,vilka redogörsför nedan.
Kommunal vuxenutbildning

Att kommunalvuxenutbildninginkluderasi kostnadsutjämningen
anserVärmdö är värdefullt,
däremotbehövernyanländainom etableringexkluderasfrån SFI-komponenten.De
schablonersättningar
som kommunererhållerfrån Migrationsverketskatäckakommunens
kostnaderför SFI för dessaindivider. Sommodellenär utformadkommerdet innebäraatt
vissakommunerkompenseras
dubbeltför dennakostnadvilket är olämpligt.
Förskoleklass och grundskola

I delmodelleningår inte en komponentsomkompenserarför socioekonomiska
skillnader,till
skillnad mot övriga verksamhetsmodeller.
Anledningenär det riktadestatsbidragmed
socioekonomiskprofil som finns underperioden2018-2020.Värmdökommunmenaratt en
logisk slutsatsär att statsbidragetavskaffasoch att en komponentläggsin även i denna
delmodell.Det är enklareom kompensationför strukturellaskillnaderskerpå likvärdigt sätt
inom alla verksamheteroch att det sker via den kommunalautjämningensnarareän genom
riktade statsbidrag.Det ger en kontinuitetoch likvärdighetoch är enklareför kommunernaatt
förhålla sig till.

Införandebidrag

och implementering

Värmdö kommunanseratt implementeringenav den nya kostnadsutjämningen
är för snabb.
Utredningensförslagär att förändringarnabörjar gälla år 2020,dvs. nästaår. Det är för
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kommunen alldeles för kort om tid för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av
förslaget. Värmdö kommuns budgetprocess inför nästa år har redan påbörjats och utgår ifrån
rådande förutsättningar, som nu riskerar att ändras sent i processen. Att ett implementeringsbidrag införs är positivt men borde kompensera i högre grad och med en långsammare
nedtrappning. Det går inte att både införa en stor förändring av kostnadsutjämningen med kort
framförhållning och ha ett implementeringsbidrag som inte ens i Värmdös fall kompenserar
för 50 procent av det förlorade bidragen. Det är inte rimligt att kommunen ska effektivisera
verksamheten för att kompensera för det minskade bidraget i den snabba takt som blir
konsekvensen av utredningens förslag.
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