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Det komplexa och svårbegripliga kommunala skatteutjämningssystemet är
tillväxthämmande. Det är dessutom så komplicerat att de som fattar beslut
om det bara i undantagsfall förstår konsekvenserna av besluten. Systemet
fungerar så att kommuner som satsar på att vara eller bli attraktiva för företag och för ökad sysselsättning kan straffas genom minskade intäkter från
eller ökade kostnader för utjämningssystemet.
Handelskammaren har sedan länge intagit en kritisk hållning till systemet och anser att ett lappande och lagande på ett system som i grund och
botten är ohållbart aldrig kan bli bra. Det är också djupt otillfredsställande
att systemet innefattar det som tidigare var generella statsbidrag, eftersom
detta gör att transparensen i systemet nu är i det närmaste obeﬁntlig.
Utjämningen är så långtgående att systemet motverkar tillväxt. Det
inbjuder kommuner att förlita sig på utjämningssystemet i stället för att
vidta åtgärder för att stärka sitt eget skattekraftsunderlag eller för att öka
produktiviteten och effektiviteten i den kommunala verksamheten.
Stockholms län missgynnas kraftigt av skatteutjämningssystemet. De senaste åren har Stockholms läns andel av de totala utjämningsbidragen som
betalas ut i utjämningssystemet minskat men samtidigt har kostnaderna för
systemet ökat. Den höga skattebelastningen på Stockholmsregionen hämmar tillsammans med knappa anslag till infrastruktur regionens tillväxt. Det
leder i sin tur till att Sveriges välstånd utvecklas svagare än vad som annars
skulle bli fallet, eftersom den ekonomiska aktiviteten i Stockholmsregionen
är avgörande för hela Sveriges tillväxt.
Stora vinnare i dagens utjämningssystem är södra Sverige. Anmärkningsvärt är att det är ekonomiskt starka kommuner som Malmö, Göteborg,
Norrköping och Örebro som i kronor räknat erhåller de största bidragen.
Handelskammaren anser att det kommunala utjämningssystemet ska
avskaffas och att staten ska ta över ansvaret för de mest kostnadskrävande,
offentligt ﬁnansierade, välfärdsuppgifterna. Staten bör även ta ansvar för
och stödja de kommuner som är tyngda av strukturella problem och inte
klarar sig på egen hand.
Syftet med denna rapport är att visa hur det nuvarande systemet fungerar
och hur Stockholms läns kommuner och landsting påverkas. Det är vår förhoppning att rapporten kan medverka till att ﬂer människor – och inte minst
de politiker som är ansvariga för systemet – får upp ögonen för de skador
som skatteutjämningen tillfogar tillväxtkraften i Sveriges ekonomi. Vi hoppas att vi därmed kan bidra till att underlätta och påskynda utvecklingen
mot en mer tillväxtfrämjande ﬁnansiering av det svenska välfärdssystemet.
Huvudansvarig för rapporten är Soﬁa Linder vid Handelskammarens
avdelning för regional näringspolitik.
Rapporten kommer att överlämnas till den statliga utredning som för
närvarande ser över systemet. Den kommer emellertid inte att lägga sina
förslag förrän 2011. Handelskammaren anser att det ligger fara i dröjsmål.
Riksdagen bör redan nu fatta beslut om att och hur skatteutjämningssystemet ska avvecklas.
Stockholm i oktober 2009
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Sverige har en kommunalekonomisk skatteutjämning för
att skapa likvärdiga förutsättningar för landets kommuner
och landsting att erbjuda sina invånare en god service
oavsett var i landet de bor. Men systemet är svårbegripligt, skadar tillväxten och uppmuntrar passivitet.
Grundproblemet från tillväxtsynpunkt är att utjämningen
är mycket långtgående. Det gäller framför allt delsystemet
för inkomstutjämning. En skillnad i skattekraft på 174 700
kronor per invånare mellan landets två kommuner med
högst respektive lägst skattekraft minskar till 19 800 kronor
per invånare efter inkomstutjämning. En långtgående
skatteutjämning motverkar tillväxt eftersom resultaten av
tillväxtfrämjande satsningar ofta leder till ett minskat utjämningsbidrag eller en ökad avgift. Därmed belönar utjämningssystemet inte kommuner som satsar på företagande,
nya invånare och tillväxt. Utjämningssystemet prioriterar en
jämn resursfördelning framför en växande ekonomi.
6WRFNKROPVOlQPLVVJ\QQDVNUDIWLJW
2009 betalar endast tolv av Sveriges 290 kommuner en
avgift till utjämningssystemet, varav nio är Stockholmskommuner. Stockholms läns landsting är det enda av
Sveriges 21 landsting som betalar till systemet.
Staten skjuter till nära 65 miljarder kronor i statligt bidrag till utjämningssystemet. I realiteten tillfaller inte en
krona av dessa statliga bidragsmiljarder Stockholms län
då länets totala andel av utjämningsbidragen blir negativ,
- 0,3 procent. Det är en andel som minskat de senaste
åren och som kan sättas i relation till att en dryg femtedel
av Sveriges invånare bor i Stockholms län. Om länets
utfall från utjämningen vore i paritet med befolkningens
storlek skulle det motsvara ett bidrag på ca 14 miljarder
kronor jämfört med dagens avgift på 178 miljoner kronor.
En stark befolkningstillväxt och underlåtna infrastruktursatsningar under årtionden har medfört att regionen brottas med ﬂera allvarliga kapacitetsbrister. Utjämningssystemet tar inte hänsyn till att det kostar att växa för expansiva
kommuner med hög inﬂyttning. Var fjärde kommun i
Stockholms län anger att de förlorar i utjämningssystemet
på att öka antalet invånare och var tredje varken eller. Det
medför att många kommuner inte satsar på att växa genom
att attrahera nya invånare eller öka bostadsbyggandet. Stora
avgifter till utjämningssystemet tvingar länets kommuner
och landsting att ställa satsningar på infrastruktur mot
satsningar på välfärd.
6WRFNKROPVOlQQHWWREHWDODUGU\JWPLOMDUGHUNUR
QRUHQ|NQLQJPHGPLOMDUGHU
Handelskammarens beräkningar visar att Stockholms län
i realiteten bidrar med 14,2 miljarder kronor i dold netto-

betalning till utjämningssystemet 2009 i stället för de 178
miljoner som systemet gör sken av. Det är en ökning med
fem miljarder kronor innevarande år jämfört med den årliga genomsnittsbetalningen under perioden 1996-20041,
trots att förespråkare för systemet hävdar att utfallet för
regionen kraftigt förbättrats de senaste åren. Ökningen
beror på omfördelningseffekter. En sammanslagning av
delsystemen för det generella statsbidraget och inkomstutjämning har resulterat i en omfördelning inom systemet
som innebär en dold statsbidragsreduktion för många
kommuner, framför allt i Stockholms län.
Enligt delsystemet för inkomstutjämning är det endast
elva av landets kommuner som betalar en inkomstutjämningsavgift, varav nio i Stockholms län. Enligt en
uppskattning av det generella bidragets storlek, i enlighet
med det tidigare gällande systemet, är det dock lika
många som tidigare – totalt 56 kommuner (varav 21
Stockholmskommuner). I realiteten nettobetalar Stockholms län en avgift till delsystemet för inkomstutjämning
på 16,8 miljarder kronor och inte 2,7 miljarder kronor
som systemet visar.
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I dagens utjämningssystem är södra Sverige stora vinnare
även om Norrlandskommunerna tar emot högst utjämningsbidrag per invånare. Malmö, Göteborg, Norrköping och Örebro får i kronor räknat de största bidragen.
Malmö får hela 3,2 miljarder kronor från utjämningssystemet och Göteborg drygt hälften så mycket, 1,7 miljar
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der kronor. Norrköping och Örebro mottar strax under
en miljard kronor i bidrag. Även Jönköping, Borås och
Helsingborg tar emot stora summor.
Att dessa kommuner tar emot stora bidrag förklaras
främst av att de har ett relativt lågt skatteunderlag i förhållande till kommunerna i Stockholms län och beror inte
i någon större utsträckning på ogynnsamma strukturella
faktorer. Dessutom tar respektive kommuns landsting
emot betydande summor. När ekonomiskt starka och
expansiva regioner erhåller stora bidrag är systemet
felkonstruerat.
6NDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHWlUYDUNHQlQGDPnOVHQ
OLJWHOOHUKnOOEDUWLQI|UIUDPWLGHQ
Utjämningssystemet står inför ﬂera utmaningar som kommer att innebära ökade ekonomiska påfrestningar. Mest
aktuellt är nuvarande lågkonjunktur som slår hårt mot såväl statens ﬁnanser som kommunernas och landstingens
ekonomi. En växande andel äldre i befolkningen kommer
också att sätta press på utjämningssystemet med ökade
kostnader för sjukvård och äldreomsorg, samtidigt som
skattekraftsunderlaget minskar. Därtill ﬁnns regionala
obalanser mellan växande och krympande kommuner.
Det är faktorer som kommer att öka kostnaderna kraftigt
för nuvarande utjämningssystem.



$YVNDIIDVNDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHW
Det är hög tid att regering och riksdag avskaffar utjämningssystemet och inför ett helt nytt system, där staten tar
det ﬁnansiella ansvaret för de tunga och mest kostnadskrävande välfärdsuppgifterna. I ett nytt system bör kommunerna fortsätta att ansvara för utförandet, i egen regi
eller via upphandling av privata aktörer. Kommuner som
inte klarar sig på egen hand bör få understöd från staten
i stället för från andra kommuner. En sådan ﬁnansiering av välfärdssystemet skulle öka såväl rättvisan som
incitamenten för tillväxt bland landets kommuner och
landsting.

6NDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHWVXWIRUPQLQJ
)LJXU%LGUDJVRFKDYJLIWVÁ|GHQLXWMlPQLQJVV\VWHPHWI|UNRPPXQHURFKODQGVWLQJ
Kommuner och Landsting

Inkomstutjämningsbidrag, 72,0 mdkr

Staten
Regleringsbidrag
landsting, 1,1 mdkr

Statens bidrag,
64,8 mdkr

Regleringsavgift
kommuner, 4,5 mdkr

Inkomstutjämningsavgift, 6,3 mdkr

Struktur- och införandebidrag, 2,5 mdkr

Kostnadsutjämningsavgift, 7,0 mdkr

Kostnadsutjämningsbidrag, 7,0 mdkr

.lOOD6&%RFK6./$QP5HJOHULQJVSRVWHQVSHODUFHQWUDOUROOI|UDWWVLIIURUQDVNDJnLKRS

I Sverige ansvarar kommuner och landsting för större
delen av vårt lands offentligt ﬁnansierade välfärd, som
skola, sjukvård och äldreomsorg. Ur ett internationellt
perspektiv är det en hög grad av decentralisering.
Olikheter i kommunernas skatteunderlag, befolkningens åldersstruktur och geograﬁska förhållande är exempel
på omständigheter som gör att de ekonomiska förutsättningarna att klara dessa uppgifter skiljer sig åt. Sverige
har därför ett skatteutjämningssystem för att ge landets
kommuner och landsting likvärdiga förutsättningar att
kunna ge sina invånare en likvärdig service. Skillnader i
vald servicenivå, avgiftssättning och effektivitet mellan
kommunerna ska återspeglas i kommunalskatten och
inte bero på strukturella faktorer. Det innebär att ett antal
kommuner och landsting får bidrag från andra kommuner
och staten medan andra får betala en avgift.
Det nuvarande utjämningssystemet trädde i kraft 2005
men har sina rötter i 1996 års system. Sverige har i själva
verket haft någon form av regional utjämning under
större delen av 1900-talet.
Dagens system består av ett system för kommunerna
och ett för landstingen. De består i sin tur av fem olika delar
• inkomstutjämning

– utjämnar skillnader i skattekraft
• kostnadsutjämning

– utjämnar strukturella kostnadsskillnader
• strukturbidrag

– bidrag av regionalpolitisk karaktär

Staten tillför utjämningssystemet 64,8 miljarder kronor
i statligt anslag för inkomståret 2009. Beloppet som
omfördelas mellan kommunerna är 47,5 miljarder kronor
och mellan landsting 17,3 miljarder. I ﬁguren ovan visas
systemets bidrags- och avgiftsströmmar.
.RUWRPGHROLNDGHOV\VWHPHQ
I inkomstutjämningen utjämnas skillnader i skatteinkomster (skattekraft) mellan kommuner och mellan
landsting. Inkomstutjämningsbidraget beräknas utifrån
skillnaden mellan faktiskt skatteunderlag och ett garanterat skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent
för kommuner och 110 procent för landstingen av landets
genomsnittliga skattekraft. Kommuner och landsting
vars skatteunderlag understiger dessa nivåer erhåller ett
bidrag, medan de som har en skattekraft som överstiger
nivåerna betalar en avgift till staten2. Inkomstutjämningen
fördelar även det statliga bidraget, sedan den slogs ihop
med det generella statsbidraget 2005.
I kostnadsutjämningen utjämnas kostnader som
kommunen inte själv kan påverka på grund av strukturella skillnader. Dessa kan vara av två slag. Det ena är att
behovet av kommunal verksamhet är olika, till exempel
är behovet av äldreomsorg större i kommuner med en hög
andel äldre invånare. Det andra är att kostnaden för att
producera en viss service varierar, exempelvis kan skolan
kosta mer i glesbygdskommuner eftersom undervisningen ofta drivs i mindre klasser och att eleverna i större
utsträckning behöver skolskjuts.

• införandebidrag
– omläggningskompensation för stora bidragsbort-

fall
• regleringsbidrag/avgift

– styrinstrument, lika stort belopp per invånare.
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Rent praktiskt beräknas kostnadsutjämningen så att
kommuner med en gynnsam struktur får betala en avgift
medan kommuner med en ogynnsam struktur får ett
bidrag. Kostnadsutjämningen är statsﬁnansiellt neutral,
då summan av bidrag och avgifter är lika stora och därför
tar ut varandra.
Systemet för kostnadsutjämning är mycket komplext
och bygger på ett antal delmodeller för olika verksamhetsområden där standardkostnader beräknas enligt olika
kriterier.

Strukturbidrag går till kommuner som tyngs av
strukturella kostnader av regionalpolitisk karaktär. Bidraget bygger på standardkostnader för näringslivs- och
sysselsättningsåtgärder och svagt befolkningsunderlag
(delar som tidigare ingått i kostnadsutjämningen).
De kommuner som ﬁck stora bidragsbortfall vid den
senaste omläggningen av systemet får ett införandebidrag som kompensation under perioden 2005 – 2010.
För att staten ska kunna sätta en gräns för det belopp
man önskar tillföra utjämningssystemet innehåller systemet även ett regleringsbidrag och en regleringsavgift
som utgår med ett enhetligt belopp per invånare.
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6NDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHWV
DYJLIWVRFKELGUDJVVWU|PPDU
Utfallen av bidrags- och avgiftsströmmarna i utjämningssystemets olika delar varierar kraftigt mellan landets
kommuner och landsting. En kommun/landsting kan vara
bidragstagare i ett delsystem och betala avgift i ett annat.
I detta kapitel visas i stora drag hur betalningsströmmarna fördelas över landet, uppdelat efter det totala3
utfallet i utjämningssystemet.
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En grov indelning av Sverige i fyra regioner visar att
södra Sverige i antal kronor räknat erhåller mest från
utjämningssystemet, ca 35 miljarder kronor. Stockholm
är den enda region som är nettobetalare. Länet betalar
178 miljoner kronor till systemet. Det totala avgifts- och
bidragsﬂödet illustreras tydligt i diagrammet nedan.
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Miljarder kronor
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Landsting
30
Kommun

Systemet för utjämningen mellan landstingen fungerar
ungefär som det mellan kommunerna. Det är bara Stockholms läns landsting som betalar en utjämningsavgift
medan resterande 20 landsting tar emot bidrag. Netto betalar Stockholms läns landsting nära 1,3 miljarder kronor
till systemet medan Region Skåne och Västra Götalands
landsting får ca 3,6 miljarder respektive 3,4 miljarder i
bidrag. Stockholms läns landsting har högst landstingsskatt i landet samtidigt som stora bidragsströmmar går
från regionen till andra delar av Sverige.
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Norra Sverige erhåller störst bidrag per invånare
Räknat efter antalet invånare blir bilden en annan. I
kronor per invånare får norra Sverige störst tillskott från
utjämningssystemet, 10 525 kronor per invånare. Stockholms län betalar en nettoavgift i utjämningen motsvarande 90 kronor per invånare4.
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UlNQDVXWLNURQRUSHULQYnQDUHRFKPXOWLSOLFHUDVGlUHIWHUPHG
EHIRONQLQJHQLUHVSHNWLYHNRPPXQRFKODQGVWLQJ
'HQGROGDDYJLIWHQVRPEHO\VHVOlQJUHIUDPLUDSSRUWHQPRWVYD
UDUNURQRUSHULQYnQDUHL6WRFNKROPVOlQ

KOMMUNNIVÅ
6WRFNKROPRFK'DQGHU\GEHWDODUK|JVWDYJLIW²
0DOP|RFK*|WHERUJPRWWDUVW|UVWELGUDJ
2009 är enbart tolv kommuner nettobetalare i den kommunala skatteutjämningen samtidigt som 278 kommuner


är bidragstagare. Nio av de avgiftsbetalande kommunerna
återﬁnns i Stockholms län. Stockholms stad betalar högst
avgift till utjämningen, nära 813 miljoner kronor följt av
Danderyd och Täby som betalar 454 miljoner respektive
413 miljoner kronor.
Netto erhåller Stockholmskommunerna sammanlagt
1,1 miljarder kronor från utjämningssystemet. Eftersom
det även ﬁnns Stockholmskommuner bland de stora
bidragstagarna, Botkyrka och Södertälje får 852 miljoner
kronor respektive 678 miljoner kronor.
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Störst bidrag i kronor räknat erhåller Malmö, Göteborg, Norrköping och Örebro. Malmö tar emot hela 3,2
miljarder kronor i bidrag från utjämningssystemet och
Göteborg drygt hälften så mycket, 1,7 miljarder kronor.
Norrköping och Örebro mottar vardera en knapp miljard
kronor i bidrag.
Stora bidragstagare är även Helsingborg, Borås och
Jönköping som i antal invånare tillhör landets största
kommuner. Befolkningens storlek har inverkan på det
totala utfallets storlek. Intressant är dock att majoriteten
av kommunerna som betalar till utjämningssystemet har
ett betydligt lägre invånarantal än de kommuner som
erhåller störst bidrag.
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Starka ekonomiska regioner gynnas …
framför glesbygd
De stora utjämningsbidragen till kommuner i landets
mest expansiva regioner förklaras i hög grad av att de har
ett relativt lågt skatteunderlag i förhållande till Stockholmskommunerna. Ogynnsamma strukturella faktorer
spelar en mindre roll för utfallet.
I diagram 3 illustreras den totala utjämningen per
invånare i de fyra kommuner som tar mot störst bidrag
respektive betalar högst avgift när utjämningen mellan
landstingen lagts till. Skillnaden mellan Danderyd och
Malmö uppgår då till nära 30 000 kronor per invånare
och mellan Stockholm och Malmö till nära 16 000
kronor. Gapet blir än större om jämförelsen görs mellan
kommunerna som erhåller och betalar mest per invånare,
drygt 43 300 kronor.

'LDJUDP7RWDOVNDWWHXWMlPQLQJ NRPPXQHURFK
ODQGVWLQJ SHULQYnQDUHI|UGHI\UDNRPPXQHUVRPEHWDODU
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$QP/DQGVWLQJHQVELGUDJHOOHUDYJLIWlULQNOXGHUDGHRFK
PRWVYDUDU6NnQHNULQY9lVWUD*|WDODQGNULQY
gVWHUJ|WODQGNULQYgUHEURRFK6WRFNKROP
NULQY

per invånare och i Dorotea och Pajala till 22 769 kronor
respektive 22 743 kronor.
Det som utmärker de största bidragskommunerna, i
kronor per invånare räknat, är att de är glesbygdskommuner med en negativ befolkningsutveckling och ligger i något av de tre nordligaste länen. De stora bidragskommunerna präglas av hög arbetslöshet, låg andel högutbildad
arbetskraft och ett lokalt näringsliv som kännetecknas av
en tydlig dominans av branscher med tillväxtproblem.
Det är dock inte bidragen till Norrlandskommunerna
som tynger utjämningssystemet utan bidragen till ett antal stora kommuner. Exempelvis överstiger Malmö kommuns bidrag på 3,2 miljarder kronor med råge bidraget
på två miljarder som Norrbottens kommuner sammanlagt
tar emot.

Per invånare betalar Danderyd högst avgift och Åsele
erhåller störst bidrag
Skatteutjämningen fördelad efter antalet invånare ger
ett annat utfall än räknat i totalt antal kronor, framför
allt bland kommunerna som tar emot bidrag. Danderyd
betalar motsvarande 14 708 kronor per invånare till
utjämningen medan kommuninvånarna på Lidingö och i
Täby betalar motsvarande 7 411 kronor respektive 6 933
kronor per invånare.
Det ﬁnns tydliga gemensamma drag bland kommunerna som per invånare betalar högst avgift till systemet.
Samtliga är förortskommuner med hög skattekraft. Nio av
tolv kommuner ﬁnns i Stockholms län. En förklaring till
att det framför allt är Stockholmskommuner som betalar
till systemet är att regionen har haft en såväl starkare
produktivitets- som sysselsättningstillväxt jämfört med
övriga landet. Detta har medfört att skattekraften och
befolkningsmängden har ökat, vilket i sin tur har ökat
avgifterna till systemet. Endast elva kommuner i Sverige,
varav nio i Stockholms län, har en skattekraft över den garanterade på 115 procent av landets genomsnittliga nivå.
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Norrlandskommunerna erhåller störst bidrag per invånare. I Åsele kommun uppgår bidraget till 24 640 kronor

6|GUD6YHULJHHUKnOOHUPHVWIUnQXWMlPQLQJVV\VWH
PHWRFK6WRFNKROPEHWDODUVRPHQGDUHJLRQWLOO
V\VWHPHW
(QGDVWWROYNRPPXQHUlUQHWWREHWDODUHLVNDWWHXW
MlPQLQJHQYDUDYQLRnWHUÀQQVL6WRFNKROPVOlQ
6W|UVWELGUDJLNURQRUUlNQDWHUKnOOHU0DOP|*|WH
ERUJ1RUUN|SLQJRFKgUHEUR0DOP|WDUHPRWKHOD
PLOMDUGHUNURQRULELGUDJRFK*|WHERUJGU\JW
KlOIWHQVnP\FNHW6WRUDELGUDJVWDJDUHlUlYHQ+HO
VLQJERUJ%RUnVRFK-|QN|SLQJ
'HK|JDELGUDJHQWLOOÁHUDDY6YHULJHVVW|UVWDNRP
PXQHUI|UNODUDVWLOOVWRUGHODYDWWGHVVDKDUHWW
UHODWLYWOnJWVNDWWHXQGHUODJLI|UKnOODQGHWLOONRP
PXQHUQDL6WRFNKROPVOlQRFKLQWHSnRJ\QQVDPPD
VWUXNWXUHOODIDNWRUHU



6NDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHW
PLVVJ\QQDU6WRFNKROPVOlQ
Utjämningssystemet har löpande genomgått olika förändringar. Senast 2005 genomfördes en omfattande revidering. Då avskaffades det generella statsbidraget genom en
sammanslagning med delsystemet för inkomstutjämning.
Det har medfört betydande svårigheter att jämföra utfallen i utjämningssystemet över tiden.
Ett sätt att skapa en övergripande bild av utvecklingen
är dock att titta på hur Stockholms läns bidragsandel av
det totala utfallet i utjämningssystemet har utvecklats
genom åren. Ett annat är att uppskatta storleken på ett
ﬁktivt generellt statsbidrag (som tidigare utgick med ett
lika stort belopp per invånare till samtliga kommuner)
efter sammanslagningen med inkomstutjämningen. För
att kunna synliggöra den faktiska nettobetalningen till
utjämningssystemet exkluderas sedan det uppskattade
generella statsbidraget.
Resultaten visar tydligt att
• Stockholms län inte ens får en smula av den totala
”utjämningskakan”, då länets andel av de totala utjämningsbidragen blir negativ.
• Länets andel av utjämningsbidragen i systemet är
lägre nu jämfört med det gamla systemet 1996-2004.
• Länets faktiska nettobetalning till utjämningssystemet,
som är dold, har ökat med fem miljarder kronor 2009
jämfört med den årliga genomsnittskostnaden i det
gamla systemet.

S TO C K H O L M S L Ä N N E T TO B E TA L A R T I L L
UTJÄMNINGSSYSTEMET
8WMlPQLQJVV\VWHPHWVELGUDJVPLOMDUGHUJnULQWHWLOO
6WRFNKROPVOlQVLQYnQDUH
Med en dryg femtedel av Sveriges befolkning missgynnas Stockholmsregionen kraftigt av utjämningssystemet.
Stockholms läns totala andel av de statliga bidragen till
kommuner och landsting inom ramen för systemet blir
negativ, -0,3 procent. Ett utjämningsbidrag i paritet med
befolkningens storlek skulle motsvara ca 14 miljarder
kronor – att jämföra med dagens utjämningsavgift på 178
miljoner kronor.
'LDJUDP6WRFNKROPVOlQVODQGVWLQJRFKNRPPXQHUV
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Som vi kan avläsa av diagrammet uppgick Stockholms
läns landsting och kommunernas andel av det totala
utfallet till en dryg tiondel i slutet av 1990-talet. Därefter
följde en försvagning orsakade av förändringar i delsystemet för kostnadsutjämning år 2000 som totalt sett
missgynnade länet. Den kraftiga försämringen mellan
2002 och 2003 beror på omläggning av det så kallade
kommunkontosystemet5 som ökade länets genomslag
som nettobetalare efter en stor sänkning av det generella
statsbidraget. Försvagningen mellan 2007 och 2008 beror
bland annat på avskaffandet av den statliga fastighetsskatten och införandet av en kommunal avgift som reducerade det statliga anslaget och därmed påverkade länets
andel av det totala utjämningsbidraget.




)LQDQVLHULQJHQDYGHWVnNDOODGHNRPPXQNRQWRV\VWHPHWIUnQRFK
PHGJHQRPI|UGHVJHQRPHQEHW\GDQGHVlQNQLQJDYGHW
JHQHUHOODVWDWVELGUDJHWLVWlOOHWI|UDWWNRPPXQHUQDEHWDODGHHQ
DYJLIW

8WIDOOHWKDULQWHI|UElWWUDWV
VHGDQQXYDUDQGHV\VWHPLQI|UGHV
Olika förespråkare av utjämningssystemet har hävdat att
Stockholmsregionen har fått ett mycket bättre utfall sedan
nuvarande system infördes. Så är inte fallet. Stockholmskommunerna missgynnas fortfarande kraftigt trots att
vissa förbättringar ägt rum6. Bortser vi från omläggningen av kommunkontosystemets stora genomslag 2003 och
2004 tyder den knappa andelen 2009 på en betydande
försämring jämfört med det tidigare systemet och att
Stockholmskommunernas ﬁnansieringsbörda ökat.

lar som enda landsting en avgift, 1,3 miljarder kronor.
Återigen är det Skåne som får ett mycket gynnsamt utfall.
Skånes landsting andel av de totala utjämningsbidragen
uppgår till 21 procent tätt följt av landstinget i Västra
Götaland med 20 procent.

'HQWUHQGPlVVLJDI|UVYDJQLQJHQDYOlQHWVDQGHODY
GHWRWDODXWMlPQLQJVELGUDJHQYLVDUDWW6WRFNKROPV
OlQPLVVJ\QQDVNUDIWLJWDYXWMlPQLQJVV\VWHPHW
6DPPDQWDJHW NRPPXQHURFKODQGVWLQJ EHWDODU
LQYnQDUQDL6WRFNKROPVOlQWRWDOWHQXWMlPQLQJVDY
JLIWSnPRWVYDUDQGHNURQRUSHUSHUVRQVDPWLGLJW
VRPLQYnQDUQDL6NnQHRFK9lVWUD*|WDODQGVOlQ
HUKnOOHUUHVSHNWLYHNURQRUSHUSHUVRQ
+|JVWELGUDJInULQYnQDUQDL-lPWODQGVOlQPHG
NURQRUSHUSHUVRQ
S TO C K H O L M S L Ä N B I D R A R M E D D RY G T
14 M I L JA R D E R I D O L D N E T TO B E TA L N I N G
'ROGNRVWQDGV|NQLQJPHGPLOMDUGHUNURQRU

S TO C K H O L M S A N D E L AV D E T S TAT L I G A U T J Ä M N I N G S B I D R AG E T , N E D B RU T E T P Å KO M MUN- OCH LANDSTINGSNIVÅ
6WRFNKROPVNRPPXQHUQDHUKnOOHUEDUDSURFHQW
DYGHWVWDWOLJDDQVODJHW
Som tidigare redovisats betalar nio Stockholmskommuner (av totalt tolv betalande i landet) en avgift till utjämningssystemet innevarande år och 17 mottar ett bidrag.
Sammantaget erhåller Stockholmskommunerna nära 1,1
miljarder kronor netto i utjämningsbidrag. Det är ytterst
lite och motsvarar en andel på 2,3 procent av de totala
skatteutjämningsbidragen på kommunnivå (47,5 miljarder). Den knappa andelen kan ställas i relation till att
drygt 21 procent av landets befolkning bor i Stockholmskommunerna. En betydande del av det statliga anslaget
syftar till att kompensera kommunerna och landstingen
för de välfärdsuppgifter som staten ålagt dem.
Kommunerna i Skåne tar emot nära en femtedel av
det totala utjämningsbidraget trots att bara 13 procent av
befolkningen bor i länet.
/DQGVWLQJHWVDQGHODYVWDWHQVDQVODJXSSYLVDU
QHJDWLYWYlUGHSURFHQW
I skatteutjämningen mellan landstingen (17,3 miljarder)
uppvisar Stockholms län ett negativt värde på sin andel
av utjämningsbidragen, -7,3 procent. Stockholm beta

3JDHQYLVVVlQNQLQJDYNRPSHQVDWLRQVJUDGHQI|UNRPPXQHU|YHU
GHQJDUDQWHUDGHVNDWWHNUDIWHQ IUnQSURFHQWWLOOSURFHQW 
RFKI|UElWWULQJDULNRVWQDGVXWMlPQLQJHQ IUDPI|UDOOWNRPSHQ
VDWLRQI|UNUDIWLJDEHIRONQLQJV|NQLQJDUO|QHULGHQNRPPXQDOD
YHUNVDPKHWHQRFKI|UORNDOK\URU 

I realiteten bidrar Stockholms län med 14,2 miljarder
kronor i dold nettobetalning till utjämningssystemet
2009. Det är en ökning med fem miljarder kronor jämfört
med den årliga genomsnittsbetalningen i det tidigare systemet, perioden 1996-2004. Detta resultat framträder när
det generella statsbidraget exkluderats för perioden 19962004 liksom ett uppskattat7 ﬁktivt generellt statsbidrag
för perioden 2005-2009 beräknats.
Denna ökning sker trots ett kraftigt förbättrat utfall för
Stockholmskommunerna inom delsystemet för kostnadsutjämning8. Det är en konsekvens av en ökning av
avgifterna till inkomstutjämningen och en hög regleringsavgift.





'nPnQJDI|UlQGULQJDUDYXWMlPQLQJVV\VWHPHWVNHWWO|SDQGH
I|UVYnUDVMlPI|UHOVHU|YHUWLG(WWVlWWlUGRFNDWWJ|UDHQJURY
XSSVNDWWQLQJDYKXUNRVWQDGHQI|U6WRFNKROPVUHJLRQHQXWYHFN
ODWVVHGDQGHWQ\DV\VWHPHWLQI|UGHV'HWNDQJ|UDVJHQRPHQ
XSSVNDWWQLQJDYHWWILNWLYWJHQHUHOOWVWDWVELGUDJVRPlUOLNDVWRUW
SHULQYnQDUHI|UVDPWOLJDNRPPXQHUI|UGHYlOIlUGVXSSJLIWHUVRP
VWDWHQnODJWGHP
6WRFNKROPVOlQHUKnOOHUPLOMDUGHUNURQRULNRVWQDGVXWMlP
QLQJVELGUDJLQNRPVWnUHW PLOMRQHUNURQRU 'HQ
NUDIWLJDI|UElWWULQJHQI|UNODUDVEODQGDQQDWDYROLNDMXVWHULQJDU
RFKHWWUHGXFHUDWDQWDOGHOPRGHOOHULGHOV\VWHPHWI|UNRVW
QDGVXWMlPQLQJ'HWEHURUlYHQSnYLVVDI|UlQGULQJDULV\VWHPHW
VRPVW|UUHKlQV\QWLOOEHIRONQLQJV|NQLQJDUNRPSHQVDWLRQI|UK|JW
O|QHNRVWQDGVOlJHRFKORNDOK\URU JlOOHUHMODQGVWLQJHQ 'HVVXWRP
KDUOlQHWVXWIDOOLGHOPRGHOOHQI|UNROOHNWLYWUDILNI|UElWWUDWVEHW\G
OLJW$WWYLVVDGHODULNRVWQDGVXWMlPQLQJHQIO\WWDWV|YHUWLOOGHOV\V
WHPHWI|UVWUXNWXUELGUDJ PGU ELGUDUVlNHUOLJHQRFNVnWLOOHWW
I|UElWWUDWXWIDOOI|U6WRFNKROPVUHJLRQHQ,QWHPLQVWVNHU|NQLQJHQ
IUnQHQP\FNHWOnJQLYn)RUWIDUDQGHPLVVDUGRFNV\VWHPHWI|U
NRVWQDGVXWMlPQLQJDWWWDKlQV\QWLOOROLNDVWUXNWXUNRVWQDGHUVRP
H[HPSHOYLVDQGHOHQSV\NLVNWVMXNDRFKYLVVDLQYDQGUDUUHODWHUDGH
IDNWRUHU²GlU6WRFNKROPVNRVWQDGHUOLJJHUEHW\GOLJW|YHUJHQRP
VQLWWHWLODQGHW8QGHUGHFHQQLHUPLVVJ\QQDGHV6WRFNKROPVUHJLR
QHQUHMlOWLNRVWQDGVXWMlPQLQJHQVRPGnLQWHWRJKlQV\QWLOOIOHUD
FHQWUDODVWRUVWDGVVSHFLILNDNRVWQDGHU
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1lUHWWÀNWLYWJHQHUHOOWVWDWVELGUDJEHUlNQDWV XWLIUnQDWW
GHWVRPWLGLJDUHlUOLNDVWRUWSHULQYnQDUHI|UDOODNRPPXQHU
UHVSHNWLYHODQGVWLQJ RFKH[NOXGHUDWV6HYLGDUHQRW

'ROGVWDWVELGUDJVUHGXNWLRQYLDGHOV\VWHPHWI|U
LQNRPVWXWMlPQLQJ
Att Stockholms läns dolda betalning till utjämningssystemet har ökat förklaras till stor del av att länet sammantaget går miste om betydande statsbidrag. Generella
bidrag som tidigare utgick som kompensation för de stora
välfärdsuppgifter som ålagts kommuner och landsting.
Sammanslagningen av delsystemet för inkomstutjämning
och det generella statsbidraget har resulterat i omfördelningseffekter. Det beror på att det generella statsbidraget
används till att ﬁnansiera den höjda garantinivån. Men
det är även en effekt av att den faktiska avgiften till
inkomstutjämningen ökat och att regleringsavgiften som
beräknas per invånare uppgår till ca 740 miljoner kronor.

6WRFNKROPVOlQQHWWREHWDODUPLOMDUGHULGROG
LQNRPVWXWMlPQLQJVDYJLIW
Innevarande år förefaller det som om det endast är elva
av Sveriges kommuner som betalar inkomstutjämningsavgift, varav nio Stockholmskommuner. Efter en
uppskattning av ett ﬁktivt generellt statsbidrag, givet att
det är lika stort per invånare, visar våra beräkningar att
det i dag är 56 kommuner som betalar en inkomstutjämningsavgift enligt det gamla systemets deﬁnition (varav
21 är Stockholmskommuner). Netto betalar samtliga
Stockholmskommuner tillsammans med landstinget 16,8
miljarder kronor i dold inkomstutjämningsavgift i stället
för de 2,7 miljarder kronor som systemet gör sken av.
I realiteten betalar landets 35 övriga avgiftsbetalande
kommuner tillsammans 3 miljarder kronor och inte 116
miljoner kronor.
7DEHOO,QNRPVWXWMlPQLQJVDYJLIWRFKGROGLQNRPVWXW
MlPQLQJVDYJLIWQHWWRHQOLJWGHWJDPODXWMlPQLQJV
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1lUGHWJHQHUHOODVWDWVELGUDJHWXSSVNDWWDWVRFKH[NOXGHUDWV

6WRFNKROPVOlQELGUDULUHDOLWHWHQPHGWRWDOWPLOMDUGHUNURQRULGROGQHWWREHWDOQLQJWLOOXWMlPQLQJVV\VWHPHW
/lQHWVGROGDIDNWLVNDQHWWREHWDOQLQJWLOOXWMlPQLQJVV\VWHPHWKDU|NDWPHGIHPPLOMDUGHUNURQRUMlPI|UW
PHGGHQJHQRPVQLWWOLJDNRVWQDGHQLGHWJDPODV\VWHPHWSHULRGHQ
'HQVWRUDEHWDOQLQJHQWLOOXWMlPQLQJHQRFK|NDGHNRVWQDGHQG|OMVJHQRPDWWHQRPI|UGHOQLQJlJWUXPPHOODQ
NRPPXQHUQDRFKODQGVWLQJHQ'HWLQQHElUHQVWDWVELGUDJVUHGXNWLRQI|UHWWVWRUWDQWDONRPPXQHU6WRFNKROPV
OlQKDUGUDEEDWVKnUGDVW
,XWMlPQLQJVV\VWHPHWlUGHWLQWHW\GOLJWYDGVRPlULQNRPVWXWMlPQLQJUHVSHNWLYHDOOPlQI|UVWlUNQLQJ



6NDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHWVOnUKnUW
PRW6WRFNKROPVOlQ
6WRFNKROPVOlQPLVVJ\QQDV
En överväldigande majoritet av Stockholms kommuner, nio av tio, anser att Stockholms län missgynnas av
utjämningssystemet. Det visar en enkät som Handelskammaren ställt till samtliga kommunstyrelseordförande
i Stockholms län10. Sju av tio ordförande svarade att deras
kommun missgynnas11. Det innebär att 18 av Stockholms
läns 26 kommuner upplever att de missgynnas i skatteutjämningen. Det är betydligt ﬂer än de nio kommuner i
länet som är nettobetalare i utjämningssystemet.
'LDJUDP.RPPXQVW\UHOVHRUGI|UDQGHL6WRFNKROPVOlQ
RPKXUXWMlPQLQJVV\VWHPHWVOnUPRW6WRFNKROPVOlQ
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genom skatteutjämningssystemet ställer satsningar på
välfärd mot viktiga investeringar i infrastruktur.
Flera kommuner i Stockholmsområdet brottas med underskott i sin verksamhet. Det förklaras av att invånarnas
inkomster ökat mer i än i övriga landet och att delsystemet för inkomstutjämning ätit upp skattekraftsökningar.
Samtidigt har kostnaderna för den växande befolkningen
ökat för varje år. Ökade budgetunderskott har bidragit
till att viktiga framtidsinvesteringar har prioriterats bort
men också tvingat många Stockholmskommuner att höja
kommunalskatten.
Det är dyrt att bo och leva i Stockholmsregionen.
Stockholm rankas som världens sjätte dyraste storstad att
leva i enligt en undersökning12 av UBS, som är Europas näst största bank. Exempelvis ligger priset på en
genomsnittlig villa i Stockholms län 117 procent över
rikssnittet. De högre levnadsomkostnaderna i Stockholmsregionen jämfört med övriga landet13 försvårar
såväl rörligheten på arbetsmarknaden som Stockholmsföretagens rekryteringsmöjligheter. För personer med
samma bruttolön bidrar den långtgående utjämningen till
ett sämre välstånd för dem i Stockholmsregionen än dem
i andra regioner.
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'HWVWRUDPLVVQ|MHWULVNHUDUDWWXQGHUJUlYDXWMlP
QLQJVV\VWHPHWVOHJLWLPLWHW

)|UXWVlWWQLQJDUQDI|UWLOOYl[WXUKRONDV
Det stora utﬂödet av skattekronor får allvarliga konsekvenser inte bara för Stockholmregionen. Länet har 21
procent av Sveriges befolkning, står för 29 procent av
tillväxten och svarar för 43 procent av statens direkta
skatteintäkter. Under lång tid har tillväxtförutsättningarna urholkats då regionen dränerats på oproportionellt
mycket skattemedel samtidigt som anslagen för olika infrastruktursatsningar varit alldeles för låga. Det hämmar
regionens tillväxt, vilket i sin tur ger skadliga effekter på
landets totala tillväxt. Missgynnandet av Stockholms län







6WRFNKROPV+DQGHOVNDPPDUH6NDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHWVNDGDU
6YHULJHVWLOOYl[W
'U\JWHQDYWLRXSSOHYHUDWWGHUDVNRPPXQJ\QQDVDYXWMlPQLQJV
V\VWHPHWRFKNQDSSWWYnDYWLRNRPPXQVW\UHOVHRUGI|UDQGHYDUNHQ
HOOHU

.RVWQDGHUQDI|UGHQYl[DQGHEHIRONQLQJHQ|NDUI|U
YDUMHnURFKELGUDUWLOODWWYLNWLJDIUDPWLGVLQYHVWH
ULQJDUSULRULWHUDVERUW0nQJD6WRFNKROPVNRPPXQHU
WYLQJDVDWWK|MDNRPPXQDOVNDWWHQI|UDWWNXQQDJH
HQJRGVHUYLFHWLOOVLQDLQYnQDUH
6WDUNEHIRONQLQJVWLOOYl[WNUlYHULQYHVWHULQJDU
De senaste 40 åren har Stockholms län vuxit med mer
än ett helt Göteborg, drygt en halv miljon människor. De
kommande 20 åren förutses en lika stor ökning, dvs. en
fördubblad ökningstakt. En växande befolkning stimulerar tillväxten i en region men det kräver också stora




8%63ULFHVDQG(DUQLQJV
)DVWLJKHWVE\UnQ6YHULJHYLOODQ (QVWDQGDUGYLOODSn
NYPE\JJGRFKPHGHQWRPWSnNYP

resurser för att klara investeringar i infrastruktur och
bostäder.
Till följd av en lång tids underlåtna investeringar brottas Stockholmsregionen med en stor bostadsbrist och ett
underdimensionerat transportsystem. Regionen behöver
göra omfattande investeringar för att kunna möta den
ökande befolkningen. Det krävs en hög investeringstakt
för att klara den uppgiften.
Statens bristfälliga satsningar på infrastruktur tvingar
många kommuner liksom Stockholms läns landsting
att bli medﬁnansiärer till stora projekt i regionen14. Det
tynger de redan hårt ansträngda budgetarna. För kommunerna i Stockholms län ställs nödvändiga infrastrukturinvesteringar och ökat byggande mot satsningar på
välfärden. För Stockholms läns landsting påverkas också
möjligheterna att erbjuda invånarna en god sjukvård.

9DUIMlUGHNRPPXQI|UORUDUSnLQÁ\WWQLQJ
Kommuner med stark befolkningstillväxt har betydande
kostnader för utökad kommunal service och kommunal
infrastruktur. Det kan röra sig om barnomsorg, skola
och vägar. De höga avgifterna till utjämningssystemet
minskar många Stockholmskommuners möjligheter att ge
god service till medborgarna, bygga bostäder och satsa på
infrastruktur i takt med att befolkningen ökar. För ﬂera
kommuner har det lett till ett dämpat intresse för ökad inﬂyttning. Danderyd, Täby och Lidingö, som genom åren
betalat höga utjämningsavgifter, uppvisar en svag ökning
av såväl befolkningen som bostadsbyggandet den senaste
tioårsperioden. De redovisar alla tre en utveckling som
ligger betydligt under länets genomsnittliga nivå, vilket
delvis är en konsekvens av utjämningssystemets tillväxthämmande effekt.15

8WMlPQLQJVV\VWHPHWELGUDUWLOODWWYLNWLJDVDWVQLQJDU
SnWH[VMXNYnUGHQVWlOOVPRWYLNWLJDLQIUDVWUXNWXU
VDWVQLQJDU WH[)|UELIDUW6WRFNKROP 



([HPSHOYLVUHSDUDWLRQHQDY7UDQHEHUJVEURQ  VRP
YDUHWWVDPDUEHWVSURMHNWPHOODQ9lJYHUNHW5HJLRQ6WRFNKROP
6/RFK6WRFNKROPVVWDG6WRFNKROPVVWDGELGUDUPHGDYVHYlUGD
EHORSSWLOOVWDWHQVLQYHVWHULQJDUWH[6|GUDRFK1RUUDOlQNHQ
(&LW\EDQDQHWF8QGHUGHQlUPDVWHnUHQNRPPHUVWDGHQDWW
PHGILQDQVLHUDVWDWOLJDLQYHVWHULQJDUPHGGU\JWPLOMDUGHUNURQRU
$OOLDQVSDUWLHUQDVOHGQLQJL6WRFNKROPV6WDGKDUlYHQDYLVHUDWDWW
GHlUEHUHGGDDWWWRWDOWLQYHVWHUDPLOMDUGHUNURQRULWUDILNXWE\JJ
QDGSnnUJLYHWDWWVWDWHQVNMXWHUWLOOOLNDP\FNHW



,7lE\KDUNRPPXQHQWLGLJDUHDNWLYWWDJLWEHVOXWRPDWWLQWHVDWVD
SnDWW|NDDQWDOHWLQYnQDUHSnJUXQGDYXWMlPQLQJVV\VWHPHW'HW
EHVOXWHWKDUQXRPYlUGHUDWVGnDQGHOHQlOGUHLEHIRONQLQJHQ|NDW
PDUNDQWGnQ\WLOOVNRWWHWDYQ\D\QJUHLQYnQDUHYDULWVYDJW/LGLQJ|
VWDGKDUWLGLJDUHEHVOXWDWRPHWWEHIRONQLQJVWDN SnLQYn
QDUH LVLQ|YHUVLNWVSODQ



'LDJUDP.RPPXQVW\UHOVHRUGI|UDQGHL6WRFNKROPV
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Att det är kostsamt att växa bekräftas också av vår
enkät. Enbart 43 procent av länets kommuner uppger
att de tjänar på en befolkningsökning och en betydande
andel, 24 procent, att de förlorar på en ökad inﬂyttning.
Konsekvensen blir att kommunerna satsar på beﬁntliga
invånare och förlitar sig på att omkringliggande kommuner ska bygga och växa i stället för att genomföra egna
satsningar. Pendlingen i länet är stor och därmed står
kommunerna inte och faller med egna satsningar.16
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%RVWDGVVLWXDWLRQ1RUURUW²KXUNDQNRPPXQHUDJHUDI|UDWW|ND
ERVWDGVE\JJDQGHW"6WRFNKROPV+DQGHOVNDPPDUH

%ULVWHULVNDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHW
Utjämningssystemet kännetecknas av ett oavbrutet lappande och lagande. Det stora antalet utredningar som
genom åren tillsatts för att utreda och utvärdera utjämningssystemet ger tydliga signaler om att det är felkonstruerat i grunden. Alla utredningar har misslyckats med
att ta ett samlat grepp på hur incitamenten för tillväxt ska
förbättras.
Hösten 2008 tillsattes återigen en ny kommitté för
översyn av utjämningssystemet. Kommittén ska redovisa
sitt uppdrag våren 2011.
Handelskammaren anser att utjämningssystemet måste
avskaffas. Dagens system är felkonstruerat, konserverar
strukturer och utgör ett hinder för samhällsekonomisk
effektivitet.
I korthet har följande problem i skatteutjämningen
identiﬁerats
• tillväxthämmande och bristande incitament
• otransparent, komplext och svåröverskådligt
• skattepådrivande
• komplex kostnadsutjämning.

'LDJUDP+|JVWRFKOlJVWEHVNDWWQLQJVEDULQNRPVWI|UH
RFKHIWHULQNRPVWXWMlPQLQJ

T I L LV Ä X T H Ä M M A N D E O C H B R I S TA N D E
I N C I TA M E N T

En skillnad i skattekraft på ca 174 700 kronor per
invånare mellan Danderyd och Årjäng, motsvarar efter
utjämningen endast ca 19 800 kronor per invånare. Det
innebär en nästintill total utjämning. När en kommuns
tillväxtssatsningar med stor sannolikt resulterar i att
ökade skatteinkomster försvinner i höjd utjämningsavgift
alternativt reducerat bidrag blir incitamenten svaga att
vidta tillväxtfrämjande åtgärder. Dessutom kostar det
mer för en kommun att växa jämfört med att minska den
kommunala verksamheten.

Det grundläggande problemet med utjämningssystemet
är att det är tillväxthämmande. Det genomsyrar systemets
samtliga delar och beror på ﬂera olika faktorer. Det som
hämmar tillväxten mest är att delsystemet för inkomstutjämning är så långtgående att alla kommuner i stort sett
får en lika stor skattekraft efter utjämningen.17
0\FNHWOnQJWJnHQGHLQNRPVWXWMlPQLQJ
För att illustrera hur långtgående dagens utjämning är
kan vi jämföra kommunerna som har högst respektive
lägst skattekraft i landet. I Danderyd uppgår skattekraften
till 300 491 kronor per invånare (182, index i förhållande
till rikets genomsnitt, 100) och i Årjäng till 125 829
kronor per invånare (76).
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'HOV\VWHPHWI|ULQNRPVWXWMlPQLQJlUVnOnQJWJnHQ
GHDWWDOODNRPPXQHULVWRUWVHWWInUVDPPDVNDWWH
NUDIWHIWHUXWMlPQLQJHQ
.RPPXQHUVRPVN|WHUVLQHNRQRPLRFKYHUNVDPKHW
HIIHNWLYWPLVVJ\QQDV
När resultatet av en ansträngning blir obetydlig försvinner incitamenten för att vidta åtgärder som stärker tillväxten. I vår enkät ställd till länets samtliga kommunstyrelseordförande svarar en betydande majoritet, sju av tio,
att kommuner som sköter sin verksamhet och ekonomi
effektivt missgynnas i dagens utjämningssystem.



'HQJDUDQWHUDGHVNDWWHNUDIWHQOLJJHUSnSURFHQWRFKNRP
SHQVDWLRQVJUDGHQXSSJnUWLOOSURFHQWI|UNRPPXQHUXQGHUGHQ
JDUDQWHUDGHVNDWWHNUDIWHQRFKWLOOSURFHQWI|UNRPPXQHUPHG
HQVNDWWHNUDIW|YHUGHQJDUDQWHUDGH



'LDJUDP.RPPXQVW\UHOVHRUGI|UDQGHL6WRFNKROPVOlQ
RPKXUXYLGDNRPPXQHUVRPVN|WHUVLQYHUNVDPKHWRFK
HNRQRPLHIIHNWLYWPLVVJ\QQDVHOOHULQWHDYXWMlPQLQJVV\V
WHPHWSURFHQW
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Vidare anser nio av tio att drivkraften för ekonomisk
tillväxt och ökad sysselsättning är bristfällig och måste
öka. Enbart fem procent anser att incitamenten i systemet
är tillräckliga.

Det är allvarligt om såväl problemtyngda som välmående
kommuner ser bristfälliga incitament för att på egen hand
förbättra sin ekonomiska situation. Att vända en negativ
trend kostar i engagemang, tid och pengar samtidigt som
avkastningen är ytterst osäker. Konsekvensen blir att hela
Sveriges ekonomi utvecklas långsammare och svagare än
vad som skulle kunna vara möjligt.
6NDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHWELGUDUWLOODWW6YHULJHV
HNRQRPLXWYHFNODVOnQJVDPPDUHRFKVYDJDUHlQ
YDGVRPVNXOOHNXQQDYDUDP|MOLJW
6NDWWHNUDIWHQKDUVWRUEHW\GHOVH
En central faktor för inkomstutjämningen är utvecklingen
av skatteunderlaget per invånare, dvs. skattekraften. Enbart 53 av Sveriges 290 kommuner har en skattekraft som
är högre eller i nivå med rikets medelvärde (medelskattekraft=100). Endast elva kommuner har en skattekraft som
ligger över den garanterade på 115 procent.
Skattekraftens betydelse för tillväxt och dess roll i
utjämningssystemet har hamnat i skymundan och det
saknas vetenskapliga studier på området. Det ﬁnns dock
två ekonomiska teorier som brukar ställas mot varandra
i diskussionen om möjligheterna för en kommun att
påverka skattekraftsunderlaget.
Enligt den ena har kommunen ingen eller mycket liten
påverkan på utvecklingen av skatteunderlaget eftersom
det är inkomsttagarnas intresse av inkomstökning som
styr (genom utbildning, egna arbetsinsatser, genom utökat ansvar i arbetslivet o.s.v.).
Enligt den andra teorin har en kommun visst handlingsutrymme att direkt eller indirekt påverka skatteunderlaget. Ett sätt kan vara att attrahera inﬂyttning av personer med högre inkomster och då kan den kommunala
skattesatsen ha viss betydelse för ﬂyttbeslutet. Kommunen kan öka skatteunderlaget via arbetsmarknadsåtgärder
som leder till att ﬂer invånare arbetar eller att de med



jobb arbetar ﬂer timmar. Det kan också stimuleras genom
satsningar på företagande, infrastrukturinvesteringar,
bostadsbyggande och barnomsorg.
$WWVNDSDLQFLWDPHQWI|UWLOOYl[WRFK|NDGVNDWWHNUDIW
LODQGHWVNRPPXQHUlUHQQ\FNHOIUnJDI|UIUDPWLGHQ
O T R A N S PA R E N T , KO M P L E X T
OCH SVÅRÖVERSKÅDLIGT

Ett stort problem med utjämningssystemet är att det är
så komplext och svårbegripligt att det endast ﬁnns ett
fåtal personer som är tillräckligt insatta för att förstå det
fullt ut. Denna bild styrks av vår enkät där nära nio av tio
kommunstyrelseordförande i Stockholms län svarar att
systemet är komplext och svårbegripligt.
Vidare upplever nära sju av tio att det är svårt eller
mycket svårt att förutse hur mycket kommunen kommer
att få i bidrag eller betala in till utjämningssystemet de
närmaste budgetåren. Endast en av tio tycker att det är
enkelt. Svårigheterna att förutse utfallet av utjämningen
påverkar kommunernas planeringsförutsättningar.
'LDJUDP.RPPXQVW\UHOVHRUGI|UDQGHL6WRFNKROPV
OlQRPKXUXYLGDXWMlPQLQJVV\VWHPHWlUNRPSOH[WRFK
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När dagens skatteutjämningssystem infördes 2005 blev
det ännu mer svåröverskådligt. Det styrks också av enkäten till länets kommunstyrelseordförande. Totalt upplever
tre av fyra att det ﬁnns svårigheter i systemet kopplat till
transparens och drygt sex av tio att de ökat i nuvarande
system.
Det har blivit svårt att urskilja vad som är inkomstutjämning respektive allmän förstärkning efter sammanslagningen av det generella statsbidraget och inkomstutjämningen. Dessutom är det mycket svårt att jämföra
bidrag och avgifter över tid i systemet.

2PI|UGHOQLQJVHIIHNWHU²GROGVWDWVELGUDJVUHGXNWLRQ
När det generella statsbidraget används till att ﬁnansiera
den höjda garantinivån inom inkomstutjämningen uppstår
omfördelningseffekter. Tidigare utgick ett lika stort belopp för varje kommuninvånare. När statsbidraget inkluderats i garantinivån omfördelas de i stället i förhållande
till de länsvisa skattesatserna, som är differentierade med
hänsyn till tidigare gjorda skatteväxlingar.
Det förefaller som om rundgången mellan bidrag och
avgifter har minskat, men så är inte fallet. Inkomstutjämningen syftade till att utjämna skattekraft medan det
generella statsbidraget i det gamla systemet utgick till
de åtagande som staten delegerat till kommunerna och
landstingen.
)|UlQGULQJHQDYGHOV\VWHPHWI|ULQNRPVWXWMlPQLQJ
KDUPHGI|UWHQGROGRPI|UGHOQLQJPHOODQNRPPX
QHUQDVRPLQQHElUHQVWDWVELGUDJVUHGXNWLRQI|UHWW
VWRUWDQWDONRPPXQHU

K O M P L E X KO S T NA D S U T J Ä M N I N G
O C H T V E K S A M M A B E R Ä K N I N G S G RU N D E R
Delsystemet för kostnadsutjämning ska enbart kompensera för opåverkbara strukturella kostnadsskillnader
mellan kommunerna men det kan det diskuteras huruvida
vissa faktorer är opåverkbara. Systemet kompenserar för
vissa kostnader som kan betraktas som påverkbara vilket
medför att åtgärder för att komma till rätta med dessa
resulterar i ett lägre bidrag eller ökad avgift. Det påverkar
förändringsbenägenheten. Dessutom ﬁnns det ﬂera strukturella kostnader, som kompensation inte utgår för, som
kan betraktas som opåverkbara för en kommun.
Flera av delmodellerna i kostnadsutjämningen är
mycket komplicerade, vilket ständigt leder till nya
upptäckter av oönskade marginaleffekter och ifrågasättande av rättvisan i systemet. I många fall är det oklart
vad kompensationen i systemet avser, hur kostnader har
beräknats och varför beräkningsmodellerna fått en viss
utformning.
Som resultat av en offentlig utredning 2006 av utjämningssystemet tillkom en modell för löneutveckling och
en viss justering av byggkostnader under 2008. Dock
valde regeringen att bara gå halva vägen när det gällde
utredningens förslag. I modellen för löneutveckling
begränsades genomslagskraften till 50 procent. En förändring av hur modellen ﬁnansieras medför dessutom att
kommuner med ett relativt högt kostnadsläge fortfarande
missgynnas.
När kompensation för strukturella skillnader i byggkostnader infördes i kommunernas kostnadsutjämning
2008 exkluderades landstingen, vilket är förvånande
eftersom de drabbas av samma opåverkbara skillnader i
byggkostnader.

$WWHQEDUWHWWInWDOSHUVRQHUEHKlUVNDUGHWVYnU
EHJULSOLJDXWMlPQLQJVV\VWHPHWlUHWWGHPRNUDWLVNW
SUREOHP



6\VWHPHWlUVnSDVVNRPSOH[WDWWGHWVWlQGLJWJ|UV
Q\DXSSWlFNWHUDYR|QVNDGHPDUJLQDOHIIHNWHURFK
LIUnJDVlWWDQGHDYEHUlNQLQJVJUXQGHURFKUlWWYLVDQL
V\VWHPHW

'LDJUDP6NDWWH|NQLQJDU²LGHWROYNRP
PXQHUVRPELGUDUWLOOXWMlPQLQJVV\VWHPHWSURFHQW
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S K AT T E P Å D R I VA N D E
Incitamenten för en kommun att avstå från skattehöjningar är svaga på grund av utjämningssystemets utformning.
En höjning i en kommun påverkar både andra kommuner
och staten genom att arbetsutbudet påverkas negativt, vilket leder till att skattekraftsunderlaget minskar. Samtidigt
kompenserar utjämningssystemet för nästan alla skillnader i skattekraft. Flera kommuner som betalar avgift
till utjämningssystemet kan också tvingas höja skatten
för att kunna bibehålla en god kommunal verksamhet.
Intressant är att Stockholms läns landsting, som är enda
landsting som nettobetalar till utjämningssystemet, har
högst landstingsskatt i landet, 12,10 procent jämfört med
riksgenomsnittet på 10,80 procent.
Som vi ser av diagrammet har nästan samtliga kommuner, som innevarande år är nettobetalare i utjämningssystemet haft skatteökningar, som ligger över riksgenomsnittet under tidsperioden 2000–2009. Det är till stor del
en effekt av att nuvarande utjämningssystem innehåller
skattepådrivande delar.
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,QFLWDPHQWHQI|UHQNRPPXQDWWDYVWnIUnQVNDWWH
K|MQLQJDUlUVYDJDSnJUXQGDYXWMlPQLQJVV\VWHPHWV
XWIRUPQLQJ
A N D R A FA K TO R E R
Det ﬁnns en mängd faktorer som direkt eller indirekt
påverkar utjämningssystemet. Här presenteras ytterligare
ett antal faktorer av central betydelse.
6WUXNWXUELGUDJHQPRWYHUNDUGULYNUDIWHU
Strukturbidraget består av de delar som är av regionalpolitisk karaktär och tidigare ingick i kostnadsutjämningen.
Bidraget bygger på standardkostnader för näringslivsoch sysselsättningsåtgärder och svagt befolkningsunderlag. Problemen med strukturbidragen är att ersättningen
grundas på hur hög arbetslösheten är och hur glest
befolkad kommunen är, dvs. en fortsatt kompensation för
relativt påverkbara kostnader. Om arbetslösheten sjunker
eller befolkningen ökar så minskar bidraget vilket indirekt motverkar tillväxtsatsningar.
,QI|UDQGHELGUDJI|UGU|MHURPVWlOOQLQJ
Införandebidraget är en kompensation till de kommuner
som ﬁck stora bidragsbortfall vid den senaste omläggningen av utjämningssystemet. Införandeperioden är
dock så pass lång (2005–2010) att tillskottet nästan
betraktas som permanent, vilket fördröjer en omställning.
(IWHUVOlSQLQJVHIIHNWHUNDQJHQHJDWLYDI|OMGYHUN
QLQJDU
Det ﬁnns ﬂera delar i utjämningssystemet som baseras på
faktorer som släpar efter. Exempelvis uppstår en kostnad
direkt när ett skolbarn ﬂyttar in till en kommun samtidigt
som intäkten släpar efter ett år i inkomstutjämningen och
två år i kostnadsutjämningen. Det tar i regel två år innan
ett skolbarns ﬂytt får fullt genomslag. Inom vissa av
kostnadsutjämningens delmodeller förekommer eftersläpningar på mellan två till sex år. Det kan få betydande
konsekvenser för kommuner med stora variationer i
invånarantal.



%ULVWDQGHXSSI|OMQLQJRFKnWHUNRSSOLQJDYKXUVWDW
OLJDPHGHODQYlQGV
Utjämningssystemet brister i återkoppling av hur statens
medel används. Inom kostnadsutjämningen ﬁnns det
inga som helst krav på hur bidragen används. Även om
de bidrag som beräknas i respektive delmodell avser ett
speciellt syfte betalas bidragen ut oavsett om pengarna
används till att ﬁnansiera effektiva åtgärder eller till att
subventionera ineffektiv produktion av offentlig service.
%ULVWDQGHXWQ\WWMDQGHDYVWRUGULIWVI|UGHODULRIIHQWOLJ
SURGXNWLRQRFKVHUYLFH
Utjämningssystemet leder till allt dyrare produktion av
offentlig service. Det ﬁnns inga spärrar eller överväganden i systemet som tar hänsyn till optimala storlekar på
upptagningsområden och verksamhetsområden. I praktiken bidrar utjämningssystemet till att hämma tillväxten
i de få expansiva regioner Sverige har samtidigt som
avfolkningen i glesbygden fortsätter.
8WHEOLYHQXSSUlNQLQJDYVWDWVELGUDJHW|NDUNRPPX
QHUQDVDQGHODYÀQDQVLHULQJHQ
Statsbidraget ska räknas upp i samma takt som den
genomsnittliga skattekraften ökar. Regeringen avser
dock att hålla anslaget till utjämningen på en nominellt
oförändrad nivå 2008-2009 liksom de närmaste budgetåren. En effekt av detta blir att kommuner och landsting
ﬁnansierar en större del av utjämningen.
Men myntet har två sidor då en fastlagd uppräkning av
det statliga anslaget samtidigt kan försvåra en sänkning
av det totala skattetrycket när statsbidraget är knutet till
skatteunderlaget. En fastlagd uppräkning kan även motverka produktivitets- och effektivitetsförbättringar i den
kommunala verksamheten om bidraget hela tiden ökar.

%ULVWHULOHJLWLPLWHWRFKUlWWYLVD
Det sker en stor omfördelning av resurser i utjämningssystemet mellan kommuner och landsting. Varje förändring som gynnar några medför att andra förlorar. I det
svårbegripliga utjämningssystemet, bestående av fem
olika delar, kan en kommun känna sig rättvist behandlad
i vissa delar och orättvist i andra. Det skapar onödiga
klyftor mellan kommuner och regioner. Det riskerar såväl
systemets legitimitet som viljan att betala skatt.
,VWULGPHGJUXQGODJHQ"
”Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina
uppgifter”, så formuleras kommunernas beskattningsrätt
i regeringsformen. Det diskuteras ofta huruvida skatteutjämningssystemet strider mot grundlagen eller inte.
Frågan har prövats av lagrådet som kom fram till att
systemet inte strider mot den kommunala beskattningsrätten. Grundlagsutredningen vill grundlagsfästa den
kommunala skatteutjämningen för att försäkra sig om att
systemet inte är grundlagsvidrigt. Det kan även tolkas
som om systemet de facto hittills varit i strid med regeringsformen. Flera kommuner anser att de inte behöver
något statligt stöd för att ge invånarna en bra service. Det
är då orimligt att kommuninvånarna betalar kommunal
skatt för att ﬁnansiera service i andra kommuner.



6NDWWHXWMlPQLQJVV\VWHPHWVXWPDQLQJDU
Utjämningssystemet står inför en rad utmaningar de närmaste åren som innebär påfrestningar för såväl ﬁnansieringen av systemet som för Sveriges tillväxt. De främsta
utmaningarna är konjunkturutvecklingen, den demograﬁska utvecklingen och att ﬂera stora städer i expansiva
regioner tynger systemet.
/nJNRQMXQNWXUHQVOnUKnUW
PRWRIIHQWOLJVHNWRU
Debatten om rättvisan i det svenska utjämningssystemet
kan ta ny fart i det bistra konjunkturläge som nu slår hårt
mot statens ﬁnanser och kommunernas ekonomi. Klyftan
mellan växande och krympande kommuner riskerar att
öka.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har under
innevarande år löpande tvingats revidera sin prognos
för skatteunderlagets utveckling. SKL förutser ett stort
underskott i kommunerna och landstinget 200918. Den
minskade skattekraften i Sveriges kommuner och landsting framtvingar stora besparingar och riskerar att leda
till stora personalneddragningar. Drygt två tredjedelar av
kommunernas totala kostnader utgörs av personalkostnader.
Arbetslösheten väntas öka nästa år även vid en förbättrad konjunktur. Det minskar kommunernas skatteintäkter,
samtidigt som kostnaderna för exempelvis socialbidrag
ökar. Det i sin tur riskerar att resultera i en våg av skattehöjningar bland landets kommuner.
Det tuffa ekonomiska läget har medfört att regeringen
aviserat att kommuner och landsting kommer att tillföras
17 miljarder kronor i tillfälligt statsbidrag 2010. 70 procent av statsbidraget går till kommunerna och 30 procent
till landstingen och fördelas efter befolkningsmängd.
6WLJDQGHNRVWQDGHUI|UVMXNYnUG
RFKlOGUHRPVRUJ
Andelen äldre i befolkningen ökar de kommande åren,
framför allt ökar andelen över 80 år kraftigt mellan 2020
– 2030. Det kommer att innebära stora påfrestningar på
utjämningssystemet, eftersom en större andel äldre ökar
kostnaderna för bland annat sjukvård och äldreomsorg
samtidigt som skattekraftsunderlaget minskar. Det riskerar också att leda till skattehöjningar i bred omfattning.
Alternativa ﬁnansieringsformer som brukaravgifter och
olika försäkringslösningar behöver sannolikt aktualiseras.





6YHULJHV.RPPXQHURFK/DQGVWLQJ 6./ 2PNRPPXQHUQDVRFK
ODQGVWLQJHQVHNRQRPLPDM

)OHUDVWRUVWlGHUW\QJHUV\VWHPHW
Tillsammans med Stockholmsregionen svarar Sveriges
två övriga storstadsregioner (Göteborg och Malmö) för
en stor del av vårt lands samlade tillväxt. De tre storstadsregionerna uppvisar också en betydligt starkare
utveckling av bruttoregionprodukten (BRP) och lönesummetillväxten under perioden 1996-2006 jämfört med
övriga delar av landet.
Samtidigt, och överraskande, är det Malmö, Göteborg,
Norrköping och Örebro som erhåller störst bidrag från utjämningssystemet. De fyra kommunerna tar tillsammans
emot ca sex miljarder kronor i bidrag. Bland landstingen
erhåller Skåne och Västra Götalands län störst bidrag, 3,6
miljarder kronor respektive 3,4 miljarder följt av Östergötland med 1,2 miljarder.
Att dessa kommuner och landsting är stora bidragsmottagare förklaras till stor del av en lägre skattekraft
jämfört med Stockholmskommunerna och inte av högre
strukturella kostnader. En konsekvens blir att Stockholmsregionen stöttar landets två övriga storstadsregioner
på bekostnad av möjligheten att lösa sina egna problem
och ge hjälp till glesbygden.
Stora städer har i regel en snabbare ekonomisk tillväxt
än mindre orter. Därför är det bekymmersamt att kommuner med en gynnsam befolkningsmängd och som ligger
i expansiva regioner belastar utjämningssystemet. Det är
ytterligare ett tecken på att systemet är felkonstruerat.

6NDSDHWWV\VWHPVRPIUlPMDUWLOOYl[W
$YVNDIIDXWMlPQLQJVV\VWHPHW
Att utjämningen av skattekraft och strukturella kostnader
mellan kommuner och mellan landsting är omfattande
beror i hög grad på att staten har decentraliserat många
kostnadskrävande uppgifter. Nuvarande system är inte
samhällsekonomiskt effektivt. Om de mest kostnadskrävande uppgifterna i stället ﬁnansierades nationellt genom
staten eller genom en obligatorisk försäkring, skulle
behovet av en utjämning av skattekraften mellan kommuner och mellan landsting för kvarvarande lokala uppgifter
minska betydligt.
Staten har med hjälp av utjämningssystemet under en
alltför lång tid försökt lösa alla problem. Detta är dock en
omöjlig ekvation. Dagens slutna system där kommuner
ger och tar av varandra genererar orättvisa och undergräver viljan att betala skatt. Det enda rätta är att avskaffa
utjämningssystemet.
6WDWHQVDQVYDU
Staten bör ta över ﬁnansieringsansvaret för de tunga och
mest kostnadskrävande välfärdsuppgifterna medan kommunerna fortsatt får ansvara för utförandet, i egen regi
eller via upphandling av privata aktörer. Det är viktigt att
delegera samhällsuppgifter till kommunerna för att ge
det kommunala självstyret och den lokala demokratin ett
reellt innehåll.
Den nationella ﬁnansieringen av den service som ska
vara rikstäckande bör då ske via beräkning av enhetliga
kostnader per servicetagare, barn, skolungdomar, äldre
m.ﬂ. för olika serviceområden som är lika för alla kommuner och följer individen. Exempelvis kan en nationell
skolpeng säkra rätten till en bra skola och en allmän sjukvårdsförsäkring tillförsäkra medborgarna en vårdgaranti
oavsett bostadsort. Kommunerna skulle själva ﬁnansiera
samhällsplanering, miljöarbete, renhållning och andra
kollektiva nyttigheter, via kommunalskatten och brukaravgifter. Kompletterande ﬁnansieringslösningar som
brukaravgifter och olika försäkringslösningar kan också
vara ett lämpligt sätt att lösa de kommande kostnadsökningarna inom framför allt sjukvården och äldreomsorgen. Staten bör även ta ansvar för och stödja de kommuner som är tyngda av strukturella problem och inte klarar
sig på egen hand. Dagens system innebär att det är andra
kommuner som till stora delar svarar för denna utfyllnad.
Det är orimligt att varje ﬁnansiell förstärkning av svaga
kommuner ska bäras av andra kommuner. Denna fördelningsuppgift är statlig.
6NDSDLQFLWDPHQWI|UWLOOYl[W
Det förefaller som om regering och riksdag kommer att
vilja fortsätta att lappa och laga det beﬁntliga systemet.
Ett minimikrav är då, i väntan på genomgripande för-

ändringar, att kommande ”justeringar” innehåller ökade
tillväxtambitioner. Systemet måste också förenklas och
transparensen öka.
Gör inkomstutjämningen mindre långtgående
Den viktigaste åtgärden för att skapa incitament för tillväxt är att göra inkomstutjämningen mellan kommunerna
mindre långtgående. Men även att avskaffa kostnadsutjämningen genom statliga bidrag till de kommuner som
inte klarar sig på egen hand.
En mindre långtgående inkomstutjämning åstadkoms
genom en sänkning av den garanterade skattekraften och
kompensationsgraden. Det förutsätter dock att det generella statsbidraget och inkomstutjämningen åter separeras. Den garanterade skattekraften bör åtminstone återgå
till nivån för medelskattekraften, dvs. en sänkning från
115 procent till 100 procent. Det kan även vara en idé
att sänka den garanterade skattekraften ytterligare något
eftersom endast 19 procent av landets kommuner har en
skattekraft i nivå med eller överstigande genomsnittet.
Kompensationsgraden bör samtidigt sänkas från 95
procent till ca 80 procent för kommuner med en skattekraft under medelskattekraften och från 85 procent till
minst 75 procent för kommunerna med en överstigande
skattekraft. En kompensationsgrad på 50 procent för
dessa kommuner vore dock optimalt i väntan på att systemet avskaffas. Det skulle ge goda incitament för kommuner och landsting att genomföra olika tillväxtfrämjande
satsningar, då åtminstone hälften av en inkomstökning
över den genomsnittliga får behållas.
Med en sänkt kompensationsgrad ökar incitamenten
för tillväxt bland såväl starka som svaga kommuner, samtidigt som svaga kommuner får en god hjälp.
Förenkla kostnadsutjämningen
Om delsystemet för kostnadsutjämning lever vidare
måste det ses över och förenklas, så att det inte innehåller
påverkbara kostnader. Kostnadsutjämningen borde då i
högre grad baseras på enhetliga kostnader per servicetagare, barn, skolungdomar, äldre m.ﬂ. som är lika för
alla kommuner. Ett sådant system skulle vara enklare
att förstå och motivera. Kommuner som inte klarar sig
på egen hand bör få bidrag från staten i stället för att, få
pengar från övriga kommuner.
Modellen för utjämning av strukturella löneskillnader
bör ändras så att genomslagskraften ökar från 50 till 100
procent. Den kompensation för strukturella byggkostnader som infördes 2008 bland landets kommuner bör även
ingå i kostnadsutjämningen för landstingen.
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9nJDRPSU|YD«
Det är viktigt att från statligt håll våga ompröva ambitionen att skapa förutsättningar för kommunerna att upprätthålla en närmast totalt likvärdig servicenivå till invånarna
oavsett i vilken kommun i Sverige de valt att bosätta sig.
Några centrala frågeställningar att fundera vidare på: Är
det möjligt att dra ner på serviceambitionen? Kan staten
i stället garantera en lägsta välfärdsnivå? Kan krav ställas
på alternativa samarbetslösningar? Hur ska den framtida
ansvarsfördelningen se ut mellan stat, kommuner och
landsting?
1\XWUHGQLQJ
Regeringen tillsatte hösten 2008 en ny kommitté för
översyn av utjämningssystemet.
Handelskammaren anser att kommittén bör föreslå
ett helt nytt system som ersätter dagens tillväxtﬁentliga.
Systemet måste belöna tillväxt och kostnadseffektivitet
i alla kommuner och landsting. Det skulle öka Sveriges
möjligheter att utvecklas till en tillväxt- och företagarnation.



6OXWVDWVHU
Det kommunala skatteutjämningssystemet är orättvist,
komplext, svårbegripligt och skadar Sveriges tillväxt.
Systemet prioriterar en jämn resursfördelning framför en
växande ekonomi. Skattekraft mellan olika kommuner
och regioner utjämnas så långt att lokala satsningar på
tillväxt inte lönar sig. Resultatet av sådana ansträngningar
blir ofta obetydligt då det i regel leder till ett minskat
bidrag eller ökad avgift. Det medför att många kommuner
förlitar sig på utjämningssystemet i stället för att stärka
det egna skatteunderlaget eller öka effektiviteten och
produktiviteten i den egna verksamheten.
Under årtionden har Stockholms län missgynnats
kraftigt av utjämningssystemet. Stockholm har fått en betydligt mindre andel av utjämningsbidragen än vad som
är motiverat såväl av befolkningens storlek som av strukturella behov och ekonomisk utveckling. En del av det
statliga anslaget är även tänkt som kompensation för de
välfärdsuppgifter som staten ålagt landstingen och kommunerna. Om Stockholms län skulle erhålla ett bidrag i
paritet med befolkningens storlek skulle det uppgå till ca
14 miljarder kronor i stället för dagens avgift på 178 miljoner kronor. Det är lika mycket som länets reella nettobetalning till utjämningssystemet. Sedan det nuvarande
systemet infördes 2005 har Stockholms läns totala andel
av utjämningsbidragen minskat och den faktiska, dolda,
nettobetalningen till utjämningen ökat kraftigt. Detta är
en konsekvens av att det ﬁnns dolda omfördelningseffekter i systemet som i realiteten innebär en statsbidragsreduktion, där kommunerna och landstinget i
Stockholms län drabbas hårdast. Dessutom bekostas de
statsbidrag som betalas ut i utjämningssystemet med
skatter som tas ut lokalt, vilket innebär att systemet indirekt innehåller ﬂer regionala omfördelningseffekter.

Då regionen brottas med svåra kapacitetsbrister
riskerar viktiga satsningar på skola, vård och omsorg att
ställas mot lika viktiga tillväxtsatsningar på infrastruktur.
Det hämmar regionens utveckling och skadar Sveriges
tillväxt.
De närmaste åren står Sverige inför ﬂera utmaningar
som ökar de ekonomiska påfrestningarna på utjämningssystemet. Mest aktuellt är innevarande lågkonjunktur
som slår hårt mot statens ﬁnanser liksom kommunernas
och landstingens ekonomi. Stora bidrag till landets större
kommuner i expansiva regioner oroar också. En växande
andel äldre i befolkningen kommer också att sätta press
på utjämningssystemet med ökade kostnader för sjukvård
och äldreomsorg, samtidigt som skattekraftsunderlaget
minskar.
Det är hög tid att regering och riksdag avskaffar
utjämningssystemet och inför ett helt nytt system. Ett
system där staten tar det ﬁnansiella ansvaret för de tunga
och mest kostnadskrävande välfärdsuppgifterna. I ett nytt
system bör kommunerna fortsatt ansvara för utförandet, i
egen regi eller via upphandling till privata aktörer. Kommuner som inte klarar sig på egen hand bör få understöd
från staten och inte från andra kommuner. Ett sådant
system skulle öka såväl rättvisan som incitamenten för
tillväxt bland landets kommuner och landsting.



+DQGHOVNDPPDUHQDQVHU
• Att skatteutjämningssystemet ska avskaffas och att
staten ska ta över ﬁnansieringsansvaret för de tyngsta
och mest kostnadskrävande uppgifterna som ska vara
likvärdiga över landet.
• Att kommuner som tyngs av strukturella problem och
inte klarar sig på egen hand ska få bidrag direkt från
staten.
• Att inkomstutjämningen under en övergångsperiod
måste bli mindre långtgående genom att den garanterade skattekraften och kompensationsgraden sänks.



• Att inkomstutjämningen och det generella statsbidraget under denna övergångsperiod åter ska separeras
för att förbättra transparensen i systemet.
• Att kostnadsutjämningen ska avskaffas omedelbart
och ersättas med statliga bidrag till svaga kommuner
som inte klarar sig på egen hand.
• Att regionalpolitiken, dvs. strukturbidragen, även under övergångstiden bör skiljas från skatteutjämningssystemet.
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Hela Sveriges Stockholm – Handelskammarens program för
näringslivets utveckling i Stockholms län.
Flygets betydelse för Stockholmsregionen.
Fastighetsskatten, tillväxten och jobben i stockholmsregionen.
Sjöfartens betydelse för stockholmsregionen.
Invandrarföretagarna, en strategisk tillgång för stockholmsregionen.
Näringsliv, skola i samverkan.
Framkomlighet, parkering och varudistribution i Stockholms
innerstad.
Lärlingsutbildning – attraktiv yrkesutbildning för stockholmsregionen.
Minskad brottslighet i Stockholm- näringslivets roll, ansvar och
krav.
Elektronisk handel – i väntan på det stora genombrottet.
Inﬂyttning och tillväxt i stockholmsregionen.
Ökad tillväxt genom förenklingar för små företag.
På nya spår – järnvägens betydelse för Stockholm.
Bostadsbristen i stockholmsregionen – en dålig affär för Sverige.
Traﬁklösningar för framtiden.
Ambassadernas roll för svenskt näringsliv.
Hur skattas Stockholm?
Skattetilläggen – hög tid att stärka rättssäkerheten.
Hinder vid handel. Exemplet Norge.
Energialternativ för Stockholms framtid. Vilken roll kan
naturgasen spela?
Skärpt beskattning av stockholmsregionen.
På spåret – Lönsamma kollektivtraﬁksatsningar i Stockholm
10 punkter för en effektivare offentlig upphandling
Trängselskatten – ett vägval för Stockholmsregionen
Åtgärda Stockholms stadsbrist
Världsklass Stockholm – en studie om framtiden
Förslag om förändrade regler för sponsring
PPP – en modell för svensk infrastruktur
Hög tid för ny energipolitik
Information i offentlig sektor – tillväxt eller konkurrens
Framtidens kollektivtraﬁk
Stockholmsförhandlingens slutsatser – Handelskammarens
förslag
Rätt internprissättning inom bolag – en kritisk granskning av
svenska skatteregler
Ett vägval för Sverige
Kreativitet och konkurrenskraft – en kritisk granskning av
rådande teorier om urban utveckling
Bostadssituation Norrort – Hur kan kommuner agera för att öka
bostadsbyggandet?
Att möta framtiden på rätt sätt? - Sveriges ambitioner för
infrastruktur
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