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Kommunalekonomiska kommitténs slutbetänkande 
 
Den kommunalekonomiska kommittén har nu haft sitt sista sammanträde och därmed bland 
annat slutjusterat förslaget till nytt statsbidragssystem. Förslaget har i dag offentliggjorts vid 
en presskonferens. Betänkandet kommer dock att finnas i en tryckt version först den 18 
december. 
 
Vi bifogar här kommitténs pressmeddelande inkl en lista över de kommunvisa effekterna. 
Eftersom betänkandet är mycket omfattande har vi inga möjligheter att i detta läge 
distribuera det. Avsikten är att samtliga kommuner ska vara remissinstanser, varför 
betänkandet kommer att skickas ut till samtliga med start den 18 december. Regeringen har 
aviserat att en proposition ska läggas fram under mars månad 1992. 
 
Kommunförbundets grundinställning till förslaget om generella statsbidrag är positiv. Flera 
synpunkter på betänkandet har dock framförts av Kommunförbundets representanter i 
kommittén, vilket framgår av bilagda "Särskilda yttrande". 
 
Av bilagda lista över effekterna för enskilda kommuner framgår att omfördelningseffekterna 
till följd av ett nytt statsbidragssystem blir mycket stora. De effekter som redovisas i bilagan 
är effekter av ett nytt bidragssystem i förhållande till ett utgångsläge där redan beslutade 
reformer ingår. I utgångsläget har beaktats effekter av att det mellankommunala 
omfördelningssystemet inom ÄDEL slopas samt en neutralisering ev skattereformens 
effekter. Kommitténs förslag att förstatliga KBT- och bostadsbidragskostnaderna har också 
beaktats i beräkningarna. 
 
Någon analys av de olika delarna i förslaget har vi dock inte möjlighet att göra nu. Vi 
återkommer med detta i samband med våra konferenser i januari. 
 
Inför remissarbetet är det vår avsikt att bidra med information om innehållet respektive 
effekterna av kommitténs förslag så långt det är möjligt. Kommunförbundet kommer också 
att agera för att remisstiden förlängs. 
 
Oavsett remisstidens längd bedömer vi det angeläget med information så snabbt som 
möjligt. Vi kommer därför att medverka vid konferenser som anordnas via länsförbunden i 
respektive län under vecka 3 - 5, dvs under andra hälften av januari 1992. 
 
Från finanssektionen är vi totalt 6 personer som kommer att medverka, varvid två stycken 
deltar vid respektive konferens. Frågor besvaras av Karin Rudebeck, Anders Jonsson, Björn 
Larsson, Tom Nilsson, Lennart Tingvall samt Jane Granström. 
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