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§ 185 Remiss – Lite mer lika, Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting, SOU 2018/74
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta:
– Yttrandet från kommunledningsförvaltningen godkänns som
kommunstyrelsens eget med följande tillägg:
Förutom föreslagna förändringar föreslås att hänsyn tas till ökade
kostnader för de kommuner som inte har huvudmannaskap för
gymnasieskolan. Detta förslag är viktigt då kommuner som inte har
egna gymnasieskolor inte har någon möjlighet att påverka
kostnadsökningen som kommuner med huvudmannaskap tar ut per
utbildningsplats. Debiteringen från kommuner med gymnasieskola
har de senaste åren vida överstigit skatteunderlagets utveckling.

Sammanfattning av ärendet
En remiss av den offentliga utredningen Lite mer lika. Översyn av

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
inkom från Finansdepartementet till kommunen 2019-02-11 med
inbjudan om att lämna synpunkter senast 2019-05-17.
Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av
utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens
kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade
kostnadsutjämningen. Utredningen konstaterar att dagens
kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus
behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor.
Tillförordnade ekonomichefen Kerstin Bondza föredrar ärendet:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsförvaltningen ser positivt på översynen som helhet
och förslaget att den nya modellstrukturen blir mer
verksamhetsorienterad.
Yrkanden
Renaldo Tirone (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta: – Yttrandet från
kommunledningsförvaltningen godkänns som kommunstyrelsens
eget med följande tillägg: Förutom föreslagna förändringar föreslås
att hänsyn tas till ökade kostnader för de kommuner som inte har
huvudmannaskap för gymnasieskolan. Detta förslag är viktigt då
kommuner som inte har egna gymnasieskolor inte har någon
möjlighet att påverka kostnadsökningen som kommuner med
huvudmannaskap tar ut per utbildningsplats. Debiteringen från
kommuner med gymnasieskola har de senaste åren vida överstigit
skatteunderlagets utveckling.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF 2019-04-16
Remiss – Lite mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting SOU 2018:74
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till Finansdepartementet.
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