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Remissvar – Promemorian Justering i kostnadsutjämningen för inkomstuppgifter från 
andra länder Fi2022/01954 

Förslag till beslut 

 

att föreslå Kommunstyrelsen arbetsutskott genom ett ordförandebeslut anta remissvaret 

som sitt eget och uppdrar till förvaltningen att lämna in svaret. 

Ärendebeskrivning 

Statistiska centralbyrån har kompletterat inkomststatistiken med pensions- och 

löneinkomst från Danmark, Finland, Island och Norge. Detta har framför allt en påverkan på 

den gränsregionala statistiken, där arbetsinkomster från de nordiska länderna utom Sverige 

utgör en viktig del av människors försörjning.  

Förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning utgår dock från att dessa 

inkomstuppgifter saknas och att det därför ska göras en justering när standardkostnaden 

beräknas för respektive kommun i delmodellen för individ- och familjeomsorg. Det medför 

att det finns ett behov av att ändra förordningen för att undvika att kostnadsutjämningen 

ändras på grund av yttre faktorer på ett sätt som inte varit avsett. 

Remissvar 

Vi delar promemorians förslag att SCB ska exkludera inkomster från andra länder när 

standardkostnaden beräknas för respektive kommun i delmodellen för individ- och 

familjeomsorg. 

Att göra förändringar i enskilda beräkningssätt för olika delmodeller i kostnads-utjämningen 

är inte att föredra, då vi hellre ser en helhets översyn av hela utjämningen vid förändring, 

likt den som gjordes vid det senaste tillfället och trädde i kraft 1 januari 2020 (Lite mer Lika, 

SOU 2018:74). Detta för att anpassa utjämningen (som är kostnadsneutral) efter den 

förändring som sker i samhället och kunna ge alla kommuner och regioner likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla likvärdig service.  

Vi har länge efterlyst denna statistik och för att bilda oss en uppfattning om hur den 

påverkar just vår kommun, som är gränskommun till Finland. Uppgifter visar att Haparanda 

har 1010 personer, med en lönesumma på 98,3 mkr (för år 2020) som omfattas i denna 

kompletterande statistik. Merparten i antal (87%) avser pensionsinkomster och från Finland. 

Löneinkomster från utlandet (där Finland står för merparten) står för 52,0 mkr av 

lönesumman. 

Att det idag skiljer 6 kronor i skattesats mellan högsta och lägsta, beror förmodligen inte på 

en högre ambitionsnivå hos de kommunerna med hög skattesats. Det medför att vi hellre 

ser en översyn av hela utjämningen för att alla ska kunna få förutsättningar att erbjuda 

likvärdig service.    
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Promemorians förslag och synpunkter 

2.2 Utformningen av delmodellen för individ- och familjeomsorg bör inte förändras 

Utredningens förslag: SCB ska exkludera inkomster från andra länder när standard-

kostnaden beräknas för respektive kommun i delmodellen för individ- och familjeomsorg. 

Synpunkter: Låg inkomststandard är en variabel som tillsammans med sex andra variablar 

som används i beräkningen för standardkostnaden inom delmodellen för individ och 

familjeomsorgen. Vi delar promemorians uppfattning att det finns behov att ändra 

förordningen för att undvika större svängningar i kostnadsutjämningen enbart för att 

inkomststatistik har kompletterats. 

Att göra förändringar beräkningssätt i olika delmodeller för kostnadsutjämningen är inte att 

föredra, då vi hellre ser en helhetsöversyn av hela utjämningen vid förändring, likt den som 

gjordes och trädde i kraft 1 januari 2020 (Lite mer Lika, SOU 2018:74). Detta för att anpassa 

systemet efter den förändring som sker i samhället.  

Vi delar således promemorians förslag. 

 

3. Ikraftträdande  

Utredningens förslag: Förordningsändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023. 

Synpunkter: Vi delar promemorians förslag. 
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