
 

KS 16    6 MARS 2013 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Malmberg Jan 
 

Datum 
2013-02-04 

Diarienummer 
KSN-2012-1304 

 
 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Finansdepartementet: Promemoria Förslag till ändringar i 
inkomstutjämningen för kommuner och landsting 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att yttra sig över promemorian enligt bilaga 1. 
 
Ärendet 
Regeringen har remitterat en promemoria presenterat med förslag till förändringar i systemet 
för kommunalekonomisk utjämning. Förslaget innehåller dels åtgärder avseende 
inkomstutjämning dels förändring i kostnadsutjämningen. De förslag som avser 
kostnadsutjämningen baseras nästan uteslutande på de förslag som Utjämningskommittén.08 
lagt fram.  
 
Promemorian återges i bilaga 2. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun har tidigare yttrat sig över utjämningskommitténs förslag där den 
huvudsakliga invändningen var att kommittén inte beaktat den negativa påverkan på tillväxten 
som kommitténs förslag skulle kunna medföra. I yttrandet föreslogs att kommuner som har 
tillväxt bör kunna få behålla de ökningar av skattekraften som tillväxten medför under en tid 
för att på så sätt få skatteintäkter som kan möta de merkostnader tillväxten ger i form av tex 
utbyggnad av förskola och infrastruktur. I dagens inkomstutjämningssystem finns en 
marginaleffekt där ökade skatteintäkter från egen skattekraft byts mot minskade 
inkomstutjämningsbidrag. 
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Regeringens förslag innehåller huvudsakligen följande delar: 
 
- Kostnadsutjämningen genomförs from 2014 enligt utjämningskommitténs förslag med 

tillägg för en justering i modellen för förskola 
- Inkomstutjämning justeras för kommuner med en skattekraft som överstiger 115 procent 

av landets 
- Ett strukturbidrag införs för kommuner med skattekraft under 115 procent av landets. 

 
Förslagen innebär att de förändringar som utjämningskommittén lämnat avseende flera 
delmodeller, särskilt den för förskola, genomförs from 2014. De kommuner som får en 
intäktsminskaning genom förändringen i kostnadsutjämningen får ett införande bidrag som 
maximerar den årliga minskningen till 250 kronor per invånare. I sitt förslag gör regeringen 
dock en förändring i modellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. 
Beräkningsunderlaget ska där baseras på kommun istället för som idag kommundel. Något 
argument för denna förändring finns ej. För Uppsala kommuns dels ger denna förändring en 
något mindre betalning i kostnadsutjämningssystemet än med den tidigare föreslagna 
beräkningen i modellen. Det måste dock ses som en brist att motiv saknas för förslaget. 
 
Förändringen i inkomstutjämningen utgår från att regeringen vill motverka den eventuella 
inverkan på tillväxten som nuvarande system för inkomstutjämning kan medföra. Regeringen 
förslag innebär att kommuner med hög egen skattekraft, över 115 procent av rikets 
medelskattekraft, som idag betalar en avgift i utjämningssystemet ska får en lägre avgift. 
Avgiften sänks för den del av skattekraften som ligger mellan 115 och 125 procent från 
nuvarande 85 procent till 60 procent. Något egentligt motiv till varför just de kommuner som 
har en skattekraft i detta intervall behöver få en mildring av marginaleffekten i 
inkomstutjämningssystemet ges ej. Förslaget kostar regeringen nära en miljard kronor räknat 
på 2012 års läge. 
 
En minskad avgift i inkomstutjämningssystemet medför normalt att alla kommuner ska bidra 
till avgiftsminskningen. Regeringen föreslås att en kompensation lämnas inom ramen för 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning så att avgiftsminskningen inte faller på 
kommunerna att finansiera. 
 
Uppsala kommuns tidigare syn att det är kommuner som har en ökning av sin egen skattekraft 
som bör få behålla den ökning av skatteintäkter som skattekraftshöjningen ger kvarstår. Det är 
rimligen de kommuner som ökar sin skattekraft som har en tillväxt, oavsett om den beror på 
att fler invånare finner sin försörjning utanför kommunen eller inom den. Särskilt bör påtalas 
att kommuner som är universitetsorter, med en hög andel av invånarna som är studenter, 
svårligen kommer att nå en skattekraft på 115 procent eller högre hur mycket tillväxt de än 
har då studenterna har låga inkomster och sänker skattekraften. 
 
Regeringen bör därför söka variabler som fångar tillväxt, oavsett var den sker, istället för att 
definiera att tillväxt sker i kommuner med hög skattekraft. Variabler som kan beskriva tillväxt 
är befolkningsökning och ökning av skattekraft. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Regeringens förslag innebär sammantaget för Uppsala kommun en ökad avgift i 
utjämningssystemet om 549 kronor per invånare vilket med nuvarande invånartal betyder ca 
110 mnkr. Genom de införanderegler som föreslås kommer det för 2014 att betyda strax över 
50 mnkr i ökad avgift, from 2015 drygt 100 mnkr och slutligen from 2016 full effekt med 
något över 110 mnkr. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 
 


































































