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Rubricerad promemoria (Fi2022/01954) har presenterats av 

Finansdepartementet. I promemorian lämnas förslag på en justering i 

Förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning avseende 

beräkning av standardkostnaden i delmodellen för individ- och 

familjeomsorg.  

Nuvarande beräkning i modellen utgår från att inkomststatistiken inte 

omfattar inkomster från andra länder, då denna statistik inte fanns då 

delmodellen togs fram. För att inte överkompensera kommuner med stor 

andel gränspendling till Norge och Danmark justeras delmodellen med en 

gränspendlingsfaktor. Inkomststatistiken från januari 2022 innehåller även 

pensions- och löneinkomst från Danmark, Finland, Island och Norge vilket 

innebär att antal hushåll med låg inkomststandard i kommuner med stor 

gränspendling inte längre överskattas. För 2023 skulle det innebära att 

dessa kommuner skulle påverkas negativt av att både inkomststatistiken 

och justeringen för gränspendling används vid beräkning av 

standardkostnad i delmodellen. 

Förslaget innebär att SCB ska exkludera inkomster från andra länder vid 

beräkning av standardkostnaden för respektive kommun i delmodellen för 

individ- och familjeomsorg. Den felaktighet som uppstår justeras då på ett 

sådant sätt att det endast får marginella konsekvenser. 

Förordningsändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
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Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter  

SKR anser att förslaget är bra. De kommuner som idag har en justering för 

gränspendling i modellen för individ- och familjeomsorg kommer även 

fortsättningsvis ha det och har därmed stabila planeringsförutsättningar. 

Övriga kommuner berörs inte.  

Regeringens förslag hanterar inte de mindre effekter som också uppstår i 

modellerna för förskola samt hälso- och sjukvård. SKR anser dock att 

förändringen i inkomststatistiken inte principiellt motsäger syftena med 

dessa beräkningar och att regeringens föreslagna hantering är acceptabel.  

Det är också bra att låta översynen av kommunalekonomisk utjämning utgå 

från nuvarande system och göra en samlad översyn av hela systemet 

inklusive delmodellen för individ- och familjeomsorg.   
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