
 

Cirkulärnr: 1995:126 

Diarienr: 1995:1859 

Handläggare: Britta Hagberg 

Avdsek: Finans 

Datum: 1995-06-20  

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Ekonomi/Finans 

Rubrik: Riksdagsbeslut om den kommunala ekonomin 

Bilagor: Taxeringsutfall - 1995 års taxering 
Endast till ekonomikontoren 



 1995:126 

 
 
 
 
 

Handläggare 1995-06-20 
Britta Hagberg 
Niclas Johansson 
Helena Milton 

 Kommunstyrelsen 
 Ekonomi/Finans 

 

 

 

Riksdagsbeslut om den kommunala 
ekonomin 
Riksdagen har beslutat, i enlighet med finansutskottets betänkande 
1994/95:FiU 19, att regeringen under hösten skall återkomma med nya 
lagförslag angående bidrags- och utjämningssystemet samt det ändrade 
systemet för återbetalning av mervärdesskatt. 

I övrigt tillstyrkte riksdagen samtliga förslag om den kommunala ekonomin i 
budgetpropositionen (1994/95:100) och kompletteringspropositionen 
(1994/95:150). I cirkulären 1995:19, 1995:46, 1995:94 och 1995:98 har vi 
redogjort för förslagen. 

Åtgärder som påverkar innevarande budgetår 
Neutraliseringsavgiften (den ekonomiska regleringen mellan stat och kom-
muner) andra halvåret 1995 är beslutad till 851 kronor per invånare för 
kommunerna. De landstingsfria kommunernas avgift uppgår till 1 103 kronor 
per invånare. 

Särskilda insatser har beslutats för Haninge kommun med drygt 900 mkr och 
för Göteborgs kommun med 505 mkr. 

Utskottet och därmed riksdagen underströk ännu en gång att riksdagen vå-
ren 1994 ställde sig bakom att finansieringsprincipen bör tillämpas så att den 
endast bör omfatta statliga beslut som direkt tar sikte på den kommunala 
verksamheten. Nu beslutade förslag som påverkar det kommunala skatte-
underlaget framgår av tabell 2 i cirkulär 1995:98. 
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Beslut rörande arbetsmarknadsfrågor framgår av cirkulär 1995:113. 

Det nya bidrags- och utjämningssystemet 
Lagrådet ansåg att det föreslagna inomkommunala utjämningssystemet stred 
mot grundlagen. Mot bakgrund av den analys av grundlagsfrågan som 
konstitutionsutskottet senare presenterade ansåg dock finansutskottet att det 
i och för sig är möjligt för riksdagen att godkänna det nu föreliggande för-
slaget. Finansutskottet förordade emellertid att man i första hand bör välja en 
annan lagstiftningsteknik för att uppnå de utjämningseffekter som det nu 
föreliggande regeringsförslaget eftersträvar. Riksdagen beslöt att regeringen 
skall återkomma till riksdagen med ett nytt lagförslag i sådan tid att det kan 
vara i kraft fr.o.m. den 1 januari 1996. Det nya förslaget skall i princip ge 
samma utfall för enskilda kommuner som det nu föreliggande. Det nya för-
slaget bör heller inte innebära några sakliga förändringar av de föreslagna 
införandereglerna. 

Regeringen kommer i början av oktober att presentera en ny proposition i 
denna fråga. 

För att underlätta kommunernas budgetarbete kommer regeringen att ge SCB 
i uppdrag att senast den 10 september redovisa kommunvisa preliminära 
beräkningar av utjämningssystemet för 1996. Beräkningarna skall bygga på 
förslaget i kompletteringspropositionen.  

Mervärdeskatt 
I likhet med förslaget om inkomst-och kostnadsutjämning bygger mervärde-
skatteförslaget på inomkommunal finansiering. Finansutskottet ansåg att 
även om de två lagförslagen har helt olika syften bör de övervägas i ett 
sammanhang. Riksdagen beslöt därför att regeringen bör återkomma till 
riksdagen i denna fråga i sådan tid att förslaget kan träda i kraft den 1 januari 
1996. Med anledning av detta beslut togs heller inte ställning till den fö-
reslagna regleringen via de generella statsbidragen. 

Inomregional och mellankommunal utjämning 
Riksdagen beslöt att frågan om behovet av och formerna för inomregional 
och mellankommunal utjämning bör övervägas ytterligare i samband med 
beredningen av Regionberedningens betänkande. 

Flyktingbidrag 
Beslut rörande de statliga flyktingbidragen framgår av cirkulär 1995:125. 
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Taxeringsutfall för inkomståret 1994 
På grund av det nya taxeringsförfarandet kommer endast tre utfallsprogno-
ser att göras under hösten, 21 augusti, 20 september och 18 oktober. Slutligt 
utfall kommer i början av december.  
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Bilaga endast till ekonomikontoren  

Uppgifter över taxeringsutfall - 1995 års taxering  

 

 

 

 

PS. 
Den här gången vill jag gärna foga ett lite obyråkratiskt tillägg till 
vårt sommarcirkulär. Efter sommaren slutar jag som chef för 
Kommunförbundets finanssektion och börjar i stället arbeta med 
biståndsfrågor på lokal nivå på förbundets nystartade 
biståndsenhet. 
Jobbet som chef för Kommunförbundets finanssektion har varit 
intensivt och roligt mycket tack vare samarbetet med er. Jag vill 
tacka er alla för gemensamt arbete, som också inneburit 
konstruktiv kritik och gott stöd för oss alla på sektionen. 
Jag ser fram emot fortsatt samarbete med många av er också i 
min nya roll. 
Varma hälsningar 

 

 

Karin 
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