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CIRKULÄR 2005:59 
2005-06-21 

Kommunalekonomisk utjämning – ny skrift 
Den 1 januari 2005 infördes ett nytt system för kommunalekonomisk utjämning. 
Systemet omfattar samtliga kommuner och landsting. Denna skrift ger en översikt 
av det nya utjämningssystemet och förändringarna jämfört med tidigare system. 
Systemet bygger på det förslag som regeringen i maj 2004 lämnade till riksdagen i 
propositionen (prop. 2003/04:155) Ändringar i det kommunala utjämningssyste-
met. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget i oktober. 

Vår förhoppning är att skriften ska bidra till att öka förståelsen för och sprida kun-
skap om utjämningssystemets syfte, hur det är uppbyggt och hur det fungerar så 
att de fortsatta diskussionerna om systemet kan bygga på åtminstone översiktliga 
kunskaper. Skriften har utarbetats av Henrik Berggren, Sveriges Kommuner och 
Landsting och Lennart Tingvall, Finansdepartementet. 

Rapporten skickas ut i två exemplar till var kommun. Ytterligare exemplar be-
ställs via tfn 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40; priset är då 150 kr exkl. moms, 
ISBN-nr 91-7164-020-7. Rapporten finns även tillgänglig på vår webbplats som 
pdf-fil: www.skl.se , klicka fram till verksamheten Ekonomi och styrning. 
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