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Malmö stad ställer sig positiv till förslagen i promemorian. En förändring av förordningen 
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning är nödvändig, då kommunens ersättning i 
kostnadsutjämningen annars påverkas negativt till följd av en numera överflödig justering för 
gränspendlares inkomster. Det är av största vikt att en ändring av förordningen träder i kraft 
enligt förslaget den 1 januari 2023 för att trygga Malmö stads budgetförutsättningar för 2023. 
Malmö stad vill även framföra att det är viktigt att den schablonmässiga gränspendlingsjuste-
ringen ses över inom ramen för den kommande översynen av det kommunala utjämningsy-
stemet.  För gränspendlare till Danmark är justeringen baserad på uppgifter från 2015 samti-
digt som händelser i omvärlden gör att gränspendlingen kan öka eller minska, exempelvis co-
ronapandemin. Nu när uppdaterad inkomststatistik finns att tillgå är det viktigt att den an-
vänds för att uppnå ett så rättvisande utfall som möjligt. 
 

Nedan kommenteras under respektive rubrik de särskilda kommentarer Malmö stad har på 

förslagen i promemorian. 

 

En justering i kostnadsutjämningen behövs (avsnitt 2.1) 
En förändring av förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning är nödvän-
dig, då stadens ersättning i kostnadsutjämningen annars påverkas negativt till följd av en nu-
mera överflödig justering för gränspendlares inkomster. 
 

Utformningen av delmodellen för individ- och familjeomsorg bör inte förändras (avsnitt 2.2) 
Malmö stad ser positivt på den översyn som ska ske av den kommunalekonomiska utjäm-
ningen. Malmö stad vill även framföra att det är viktigt att den schablonmässiga gränspend-
lingsjusteringen ses över inom ramen för den kommande översynen av det kommunala ut-
jämningsystemet. För gränspendlare till Danmark är justeringen baserad på uppgifter från 
2015 samtidigt som händelser i omvärlden gör att gränspendlingen kan öka eller minska, ex-
empelvis coronapandemin. Nu när uppdaterad inkomststatistik finns att tillgå är det viktigt 
att den används för att uppnå ett så rättvisande utfall som möjligt. 
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Ikraftträdande (avsnitt 3) 

Det är av största vikt att en ändring av förordningen träder i kraft enligt förslaget den 1 janu-

ari 2023 för att trygga kommunens budgetförutsättningar för 2023. 
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