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Föreslagna förändringar i inkomstutjämningen 
Utjämningsdelegationen (Dir 1999:57) har idag överlämnat en delrapport till 
biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén. Delegationen föreslår ändringar 
i inkomstutjämningssystemet för att eliminera de negativa marginaleffekter-
na. Vidare föreslår delegationen att en modell för befolkningsminskning in-
förs för att kompensera de landsting som har en kraftig minskning av befolk-
ningen. 

Inkomstutjämningen 
Kommuner med en länsvis skattesats som är högre än kommunens egna skat-
tesats drabbas idag av en negativ marginaleffekt när deras skatteunderlag 
ökar. Därför har Utjämningsdelegationen övervägt ett antal olika metoder för 
att åtgärda denna effekt. 

Delegationen föreslår att en kommuns procentuella förändring mellan två år 
av summan av skatteintäkter (exklusive förändringar i skattesatsen) och in-
komstutjämningen, i kronor per invånare, till 95 procent ska bestämmas av 
utvecklingen i riket och till 5 procent av utvecklingen i den egna kommunen. 

Kommunens procentuella förändring av skatteintäkter plus inkomstutjämningen = 
0,95 * Rikets förändring + 0,05 * Kommunens förändring 

Delegationen föreslår dock att det enbart är de kommuner där den länsvisa 
skattesatsen överstiger 95 procent av den egna skattesatsen som ska omfattas 
av förslaget. Sammanlagt är det idag 85 kommuner som berörs. Effekten av 
förslaget för dessa kommuner framgår av bilaga 1. 
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För de kommuner där förändringen av skattekraften mellan två år överstiger 
förändringen av skattekraften i riket ska bidraget ökas eller avgiften minskas.  

För en kommun där den procentuella förändringen av skattekraften däremot 
understiger den för riket ska bidraget minskas eller avgiften ökas. 

Förslaget innebär också att summan av alla bidrag blir större än summan av 
alla avgifter i inkomstutjämningssystemet. Skillnaden år 2000 är drygt 26 mil-
joner kronor. Detta förslås finansieras inom systemet med ett enhetligt av-
drag på 3 kronor per invånare lika för alla kommuner. Justering föreslås gälla 
från och med år 2001. 

I ett särskilt yttrande kritiserar sakkunniga och experter från både Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet delegationens förslag. Se bilaga 
2. 

Frågor angående detta cirkulär besvaras av Herman Crespin tfn 08-772 41 85 
och Henrik Berggren tfn 08-772 46 30. Båda kan nås på sina e-postadresser på 
mönstret: fornamn.efternam@svekom.se. 
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