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Kommunal inkomstutjämning - alternativa modeller (Ds 1993:68)
Den statliga tjänstemannautredningen om kommunal inkomstutjämning är nu överlämnad
till regeringen.
Vi bifogar en förteckning över de kommuner som av finansdepartementet kommer att
anmodas avge remissyttrande. Övriga kommuner har självklart också rätt att avge yttrande.
Remisstiden går ut 1 december 1993.
Till kommunernas ekonomikontor bifogas dessutom ett exemplar av utredningen. De
kommuner som är remissinstanser kommer att få fler exemplar direkt från
finansdepartementet. Ytterligare exemplar kan beställas genom Fritzes kundtjänst - telefon
08-690 90 90, telefax 08-20 50 21.
I utredningen redovisas utförligt tre alternativa modeller. Ytterligare ett antal modeller
omnämns med endast en
principbeskrivning. Samtliga modeller grundas på fysiska personers skatteunderlag.
Modellerna bygger på olika varianter av detta skatteunderlag. Alternativa skattebaser, till
exempel kommunal beskattning av fastigheter, har inte utretts.
Grundprinciperna för de tre modellerna är
- Begränsat skatteunderlag med nuvarande utjämningssystem
- Nuvarande skatteunderlag med inomkommunalt utjämningssystem
- Breddat skatteunderlag med inomkommunalt utjämningssystem.
Utredningen belyser de principiella konsekvenserna av de olika förslagen. Beräkningar över
de ekonomiska effekterna för enskilda kommuner redovisas i tabellbilagor. Beräkningarna
är baserade på prognoser för år 1995. De bygger dessutom på nuvarande regler för
strukturkostnadsutjämningen. Förslaget om förändringar i strukturkostnadsutjämningen
remissbehandlas för närvarande. För att bedöma de ekonomiska effekterna per kommun
måste förändringar i inkomst- och strukturkostnadsutjämningen ses i ett sammanhang.
Regeringen avser att i mars 1994 lägga fram en särskild proposition om hur det kommunala
skatte- och bidragssystemet från och med 1995 skall vara utformat. Avsikten är att i denna
proposition koppla samman förslagen i strukturkostnadsutredningen och i
inkomstutjämningen.
För kommunerna blir detta svårt, eftersom remissvaren på strukturkostnadsutredningen
måste lämnas om ungefär två veckor. Era möjligheter att åtminstone titta på de principiella
kopplingarna är något större när ni nu åter snabbt måste ta ställning till förslagen om
ändringar i inkomstutjämningssystemet.
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Kommuner som kommer att anmodas avge yttrande
Aneby
Arjeplog
Arvika
Bollnäs
Borgholm
Dals-Ed
Danderyd
Degerfors
Gnosjö
Gotland
Gävle
Göteborg
Helsingborg
Hässleholm
Jönköping
Kalix
Karlshamn
Karlstad
Katrineholm
Kiruna
Krokom
Laholm
Lidingö
Lindesberg
Linköping
Ludvika
Luleå
Lund

Malmö
Malung
Nacka
Norrköping
Norsjö
Pajala
Robertsfors
Skellefteå
Skövde
Solna
Stockholm
Storfors
Sundsvall
Tanum
Tingsryd
Tomelilla
Trollhättan
Täby
Töreboda
Uppsala
Vadstena
Vallentuna
Vellinge
Värnamo
Västerås
Ydre
Örebro
Östersund

