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Kommunstyrelsen 

Yttrande över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den 
kommunala utjämningen”, (SOU 2011:39) 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att yttra sig över betänkandets förslag i enlighet med bilaga 1. 
 
Ärendet 
Utjämningskommittén.8 har haft uppdraget att utvärdera och utreda systemet för 
kommunalekonomisk utjämning. Utjämning handlar om att ge kommuner och landsting 
likvärdiga förutsättningar att kunna tillgodose sina invånares behov av service oberoende av 
skattekraft och opåverkbara strukturella kostnadsskillnader. Utjämningen består av två delar, 
inkomstutjämning respektive kostnadsutjämning, där staten står för inkomstutjämningen 
medan kostnadsutjämningen sker helt mellan kommuner. 
 
Kommittén föreslår att den nuvarande modellen för inkomstutjämning ska behållas. Den 
frågeställning som kommittén särskilt hade att belysa var om modellen kan vara 
tillväxthämmande. Genom att kommuner med särskilt stark skattebas i nuvarande system 
betalar en avgift till staten så tappar de intäkter som skulle kunna ha använts för 
utvecklingsinsatser. Kommittén kommer dock fram till att det inte finns belägg för att 
inkomstutjämningen är tillväxthämmande. Tillväxt sker oftast i större arbetsmarknadsregioner 
och behöver investeringar i infrastruktur och bostäder för att gödas. Sådana investeringar 
ligger inte inom kommunernas kärnområden. 
 
Kommittén har flera förslag till justeringar i nuvarande kostnadsutjämning. Förslagen baseras 
på den genomgång som kommittén gjort av samtliga delmodeller i kostnadsutjämningen. För 
tre av delmodellerna lämnas förslag där utjämningen ska baseras på helt eller delvis nya 
variabler. Det rör förskola inkl skolbarnsomsorg, IFO samt äldreomsorg. Med de förslag som 
kommittén lämnar kommer relativt stora förändringar att inträffa för enskilda kommuner. Det 
handlar om ökade bidrag med upp till 2500 kronor per invånare och minskade bidrag med upp 
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till 1700 kronor per invånare. För att få en uppfattning av storleksordningen i de justeringar 
som nu föreslås kan Uppsala invånartal användas som beräkningsgrund och då ser vi att 2500 
kronor per invånare motsvarar 500 mnkr medan 1700 är 340 mnkr. Det kan därför påstås att 
förslagen kommer, om de genomförs, få stor påverkan på enskilda kommuner. 
 
Kommitténs föreslår att de justeringar som bör göras i kostnadsutjämningen ska börja gälla 
from 2013 och fasas in successivt. Infasningen sker genom att ingen kommun ska vinna eller 
förlora mer än 250 kronor per invånare första året, 500 kronor andra året osv. 
 
En sammanfattning av utjämningskommitténs förslag återfinns i bilaga 2 
 
Föredragning 
Utjämning bygger på det grundläggande synsättet att varje individ i Sverige ska kunna få den 
kommunala service den är berättigad till oavsett vilken kommun den är bosatt i. Om en 
kommun har ett stort åtagande genom t.ex. befolkningssammansättning eller en svag 
skattebas ska det inte få påverka den enskilda individen. Inkomst- respektive 
kostnadsutjämningen har tillkommit för att säkerställa detta förhållande. 
 
Inkomstutjämningen ligger sedan 2005 hos staten men har som system funnits i någon form 
sedan 1917. Systemet ger inte en fullständig utjämning mellan kommuner med låg respektive 
hög skattekraft genom att det finns en reduktion både för de kommuner som får bidrag liksom 
de som ska betala en avgift.  
 
Kommittén hade till uppdrag att utreda om nuvarande system kan vara tillväxthämmande. De 
analyser som gjorts visar inte på att så skulle vara fallet. Tillväxt beror inte främst från de 
obligatorisk åtagande som kommuner och landsting har utan hämtar mer sin näring i starka 
arbetsmarknadsregioner, förbättrad infrastruktur och bostadsbyggande. Kommittén föreslås 
därför att inkomstutjämningen ska lämnas oförändrad. Genom att s.k. medfinansiering börjat 
tillämpas och i ett betänkande från näringsdepartementet föreslås bli reglerat genom att lägga 
fast ”riktlinjer och process för medfinansiering” tilldelas kommuner en möjlighet att påverka 
infrastrukturinvesteringar. Dessa investeringar är oftast en del i tillväxten inom en 
arbetsmarknadsregion. Ska kommuner aktivt kunna nyttja denna möjlighet så kan nuvarande 
system för utjämning uppfattas ge en begränsning då pengar genom utjämningssystemet 
omfördelas till kommuner i oftast mindre starka regioner. 
 
Kostnadsutjämningssystemet är ett mer omfattande system som bygger på ett antal 
delmodeller där varje del svarar mot en obligatorisk kommunal uppgift. Dessa modeller har 
tillkommit genom att det prövats hur olik opåverkbara parametrar kan förklara storleken av 
och därmed kostnaden för en enskild kommuns åtagande. Själva den statistiska beräkningen 
som ligger bakom valet av faktorer kallas för multipelregressionsanalys. Genom att det är 
modeller som används så finns det större eller mindre precision i hur väl modellerna fångar 
respektive kommuns åtagande inom ett verksamhetsområde. Kommitténs uppdrag vad avser 
kostnadsutjämningen har främst varit att pröva möjligheten och vid behov lämna förslag i 
syfte att förenkla systemet och öka stabiliteten. 
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Kommitténs har efter genomgång av hela systemet föreslagit att tre delmodeller ska förändras 
för att dels få en förenkling dels öka precisionen och därmed stabiliteten i systemet. Förslagen 
rör delmodellerna för  
 

 förskola med pedagogisk omsorg 
 individ- och familjeomsorg, IFO, samt 
 äldreomsorg. 

 
Det är alla tre områden som var och en representerar betydande del av det obligatoriska 
kommunala åtagandet. Förskola svarar i Uppsala för 1234 mnkr per år i nettokostnad, IFO 
567 mnkr samt äldreomsorg 891 mnkr. De förändringar som kommittén föreslår får 
sammantaget en påverkan för de kommuner som berörs allra mest med -1700 kronor per 
invånare till +2500 kronor. Störst inverkan har förändringen i delmodellen för förskola med 
pedagogisk omsorg. 
 
Förskolemodellen har idag till stor del baserats på hur stor andel av barnen i åldern 1-5 år som 
har behov av förskola. Genom de reformer som genomförts har det visat sig att andelen barn 
som går i förskola inte skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna som var fallet i början av 
2000-talet. Kommitténs förslag är att modellen istället för volymindex ska baseras på 
vistelsetid då den anses vara kostnadsdrivande. Som komplement till ett vistelsetidsindex 
förslås att ett index skapas som ska fånga behovet av fritidshem och pedagogisk omsorg för 
barn i åldern sex till tolv år. 
 
De frågor som måste ställas inför de förslag som lämnas avseende förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg är om inte behovet av förskoleplatser, särskilt nya sådana, är mer 
kostnadsdrivande än vistelsetiden för de enskilda barnen. Skillnaderna i vistelsetid är 
visserligen större procentuellt än skillnaden i andel barn som har omsorg men den enskilda 
kommunens möjlighet att hantera vistelsetid är större än möjligheten att hantera 
volymbehovet. 
 
Nuvarande modell som används för att kostnadsutjämna IFO har en låg förklaringsprocent. 
Det betyder att modellen på ett mindre bra sätt fångar det faktiska behovet av IFO i respektive 
kommun. Utjämningskommittén föreslår därför en helt ny modell för utjämning av IFO-
kostnaderna mellan landets kommuner. Den föreslagna modellen har en högre 
förklaringsprocent, 69 procent jämfört med ca 50 för nuvarande modell. En högre 
förklaringsprocent ökar tilltron till delmodellen och skapar förutsättningar för att modellen 
ska kunna vara en del i utjämningssystemet. Med den sjunkande förmågan att förklara 
skillnaderna i kostnader som fanns i tidigare modell kunde kritik riktas mot att ha modellen 
kvar som en del av utjämningssystemet.  
 
 Modellen för utjämning inom ÄO har en hög förklaringsfaktor jämfört med de flesta andra 
modeller. Utjämningskommitténs grund för att ändå föreslå förändringar är att skapa en 
enklare och mer överblickbar modell. Det förslag som kommittén lägger ger både en högre 
förklaringsfaktor och en enklare modell. 
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De tre delmodeller som föreslås få större förändringar är samtidigt de tre modeller som 
omfördelar mest pengar inom kostnadsutjämningen. Tillsammans omfördelar de ca 17 
miljarder kronor per år eller i genomsnitt nära 1900 kronor per invånare och år. På 
kommunnivå är skillnaden i omfördelning betydligt större då vi har en mottagarsida och en 
givarsida. På mottagarsidan är det högsta bidraget 10 800 kronor per invånare medan på 
givarsidan är den högsta avgiften 4200. Skillnaden är således över 15 000 kronor per 
invånare. 
 
Justeringar i de tre delmodellerna ger en påverkan på de berörda kommunerna som inte kan 
anses ringa. Det är därför som kommittén föreslår att effekten av de nya modellerna ska ske 
över en tid där ingen kommun vinner eller förlorar mer än 250 kronor per invånare och år. 
 
Sammantaget är det kommunledningskontorets bedömning att det är svårt att argumentera 
mot varje enskild förändring som föreslås i delmodellerna. Den påverkan som förslaget ger på 
flera kommuner i tillväxtområden är så pass stor att det leder till behov att antingen förändra 
verksamhetens innehåll och standard eller justera skatten för invånarna. 
 
Utgångspunkten i det remissvar som formats i bilaga 1 är att kommunen finner att systemet 
utformning kan ifrågasättas. Ska större städer, ofta i starka tillväxtregioner, vara de som 
säkerställer servicen i flertalet av landets övriga kommuner. Denna uppgift ska kanske inte 
fördelas mellan ett relativt fåtal kommuner utan ligga hos staten, dvs. i linje med vad som 
gäller för inkomstutjämningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om kommitténs förslag genomförs kommer Uppsala kommun att öka sin betalning, vi är 
redan idag nettobetalare, till utjämningssystemet med över 100 mnkr på årsbasis eller ett 
belopp som motsvarar mer än 30 skatteören. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
























