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Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta

att fastställa utdebiteringen av kommunal 
inkomstskatt för år 2012 till 20,84 kronor per 
skattekrona.

Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån 
för att kommunfullmäktige ska fastställa utde-
biteringen av kommunal inkomstskatt för år 
2012 till 21, 04 kronor per skattekrona.

Uppsala den 9 november 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Mohamad Hassan/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Cecilia Forss, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Sofia Spolander, 
Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, 
(FP), Stefan Hanna, (C), Ebba Busch (KD), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas-
son, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup 
(V).

Dessutom närvarande: Christopher Lager-
qvist, Fredrik Ahlstedt (båda M), Karin Erics-
son (C) och Milischia Rezai (S).

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13-14 juni 
2011 (§ 130) att fastställa utdebiteringen av 
kommunal inkomstskatt för år 2012 till 21,33 
kronor per skattekrona. Det skedde som en del 
av besluten rörande inriktning – ekonomi – 
verksamhet (IVE) för åren 2012-15.

Vid samma fullmäktigesammanträde be-
handlades frågan om bildandet av en regio-
nal kollektivtrafikmyndighet. Där beslutade 
kommunfullmäktige (§ 132) bland annat ”att 
under förutsättning av att Riksdagen beslutar 
om en enhetlig garantinivå i kommunernas 

och landstingens utjämningssystem, godkänna 
en skatteväxling mellan Uppsala kommun och 
Landstinget från den 1 januari 2012 för all 
kollektivtrafik motsvarande 49 öre per skat-
tekrona”

Föredragning
Enligt 8 kap. 9 § kommunallagen ska kom-
munfullmäktige fastställa skattesatsen senast 
under november månad, oaktat att budgeten 
inte kan fastställas inom samma tid. 

Som framgår ovan har kommunfullmäktige 
i juni tagit två beslut som rör skattesatsen där 
det andra beslutet är villkorat av att  lands tingen 
får en inkomstutjämning som överensstämmer 
med vad som gäller för kommuner. För att det 
inte ska råda någon oklarhet om skattesatsen 
för år 2012 föreslås därför kommunfullmäktige 
ta ett kompletterande beslut där den skattesats 
som följer av de två fattade besluten skrivs ut. 

Budgeten ska därefter fastställas före de-
cember månads utgång och fullmäktige har 
då möjlighet att fastsälla en annan skattesats 
än den nu föreslagna (8 kap 9 § andra stycket 
kommunallagen). Något skäl att då fastställa 
någon annan skattesats föreligger dock inte 
då nu pågående budgetarbete utgår från den 
skattenivå och skatteväxling som tidigare be-
slutats. 

Anledningen till att budgeten inte kan fast-
ställas före november månads utgång är de på-
gående stora organisatoriska förändringar som 
avser samhällsbyggnadsorganisationen, ändrat 
huvudmannaskap för kollektivtrafiken samt ny 
organisation för räddningstjänst. Vidare beslut 
om nytt internhyressystem.  Förändringar i de 
ekonomiska förutsättningarna påverkar kom-
munens ekonomiska läge men en ändring av 
tidigare beslut om skattesats övervägs inte som 
en åtgärd för att möta de nya förutsättningarna.

Det villkor som fanns i beslutet om skatte-
växling för kollektivtrafiken var att landsting 
ska ha samma garantinivå i inkomstutjäm-
ningen som kommuner har dvs. 115 procent. 
Den förutsättningen har infriats genom beslut 
i Sveriges riksdag den 12 oktober 2011 varför 
skattesats för 2012 föreslås till 20,84 kronor 
per skattekrona i enlighet med tidigare fattade 
beslut.




