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Yttrande beträffande Statskontorets utredning "Delmodellen för 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - förslag till 
uppdateringar" samt "Kommunal utjämning för individ- och 
familjeomsorg (IFO)- förslag till justeringar". 

DELMODELLEN FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN 
PEDAGOGISK VERKSAMHET 
Statskontoret menar i sitt förslag till uppdateringar att det finns behov av en större 
revidering av modellen i sin helhet, bland annat för att få säkrare dataförsörjning och 
bättre kvalitet på uppgifterna. Dessutom bedöms åldersstrukturen på barnkullarna förklara 
allt mer av de strukturella kostnadsskillnaderna mellan kommunerna. 

Vistelsetiderna baseras på skolverkets föräldraundersökning från 2012. Det är en 
urvalsundersökning. Stadskontoret medger att "det medför en viss osäkerhet". 

Beräkningarna utgår från att vistelsetiden har 50 procents inverkan på kostnaderna. 
Statskontoret skriver att sambandet mellan vistelsetid och kostnad inte behöver se 
likadant ut över hela fördelningen. Betydligt större betydelse har exempelvis 
åldersstrukturen. 

Även de olika modellernas träffsäkerhet och ändamålsenlighet i förhållande till sitt syfte 
behöver utvärderas exempelvis bör ett införande av socioekonomiska faktorer i 
kostnadsutjämningens grundskole- respektive gymnasiemodell övervägas. Översynen av 
detta aviserar Stadskontoret till en eventuell framtida revidering av delmodellen i sin 
helhet. Sala kommun avstyrker därför förslaget som helhet med motiveringen att en att 
större revidering av delmodellen som helhet bör genomföras. 

Sala kommun fattar beslut om 2016 års budget i snar anslutning till remisstidens utgång. 
De föreslagna förändringarna har en negativ påverkan för kommunen varför ett införande 
redan den I januari 2016 skulle ge orimliga planeringsförutsättningar. 

Kommunen anser också att införandebidrag måste ges till kommuner som får kraftigt 
försämrat utfall i enlighet med tidigare förändringar av utjämningssystemet. 
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KOMMUNAL UTJÄMNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) 
Den nuvarande delmodellen utjämnar för faktiskt andel invånare som får ekonomiskt 
bistånd. Det medför att kommuner som satsar på och jobbar effektivt med 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder f6r personer som annars skulle fått ekonomiskt bistånd 
drabbas av ett negativt utfall i delmodellen. Sala kommun avstyrker trotts detta förslaget 
med motiveringen att en att större revidering av delmodellen som helhet bör genomföras. 

Sala kommun fattar beslut om 2016 års budget i snar anslutning till remisstidens utgång. 
De föreslagna förändringarna har en stor negativ påverkan för kommunen varför ett 
införande redan den I januari 2016 skulle ge orimliga planeringsförutsättningar. 

Kommunen anser också att införandebidrag måste ges till kommuner som får kraftigt 
försämrat utfall i enlighet med tidigare förändringar av utjämningssystemet. 
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