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Svar på remiss om Justering i kostnadsutjämningen 
för inkomstuppgifter från andra länder  

Region Värmland har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och 

vill lämna följande synpunkter. 

I promemorian konstateras inledningsvis att 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. 

Region Värmland stödjer att det finns behov av att ändra förordningen. 

Vidare står i promemorian att inkomststatistiken används även vid 

framtagandet av variabler inom delmodellen för hälso- och sjukvård inom 

kostnadsutjämningen för regioner. I dessa delmodeller görs idag ingen 

justering för gränspendling och motsvarande felaktighet som den inom 

delmodellen för individ- och familjeomsorg kommer därför inte att uppstå 

till följd av den förändrade inkomststatistiken.  

I kostnadsutjämningen för regioner används inkomstuppgifter för att dela in 

befolkningen i respektive län i olika grupper i den så kallade 

vårdbehovsmatrisen. Olika grupper är kopplade till olika prislappar. 

Generellt har personer med lägre inkomster en högre prislapp än personer 

med högre inkomster, allt annat lika. SCB:s förändring av registret får 

således betydelse för regionernas utfall i kostnadsutjämningen från och med 

utnämningsår 2023. Regeringen föreslår inte några åtgärder på grund av 

detta. 
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Den förändrade inkomststatistiken som inkluderar pensions- och 

löneinkomst från Danmark, Finland, Island och Norge kommer dock att 

påverka Region Värmland ekonomiskt. Konsekvensen blir att regioner med 

en hög gränspendling får ett, allt annat lika, något försämrat utfall i hälso- 

och sjukvårdsmodellen. Uppskattningsvis betyder inkomstkomponenten 

(som även förändras genom vanlig uppdatering samt denna 

definitionsändring) att utfallet i kostnadsutjämningen i Region Värmland 

försämras med ca 90 kronor/invånare mellan 2022 och 2023. 

Region Värmland anser att promemorian även borde belysa konsekvenserna 

för regioner med stor gränspendling och ta ställning till om justering bör 

göras eller inte. Detta saknas i skrivningen. 
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