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Yttrande över promemorian Förslag till ändring i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att

avge yttrande i enlighet med denna skrivelse.

Utjämningskommittén har utrett hur kommuner, landsting och regioner kan
skapa likvärdiga förutsättningar för att leverera välfärdstjänster genom en
bättre utjämning av skillnaderna i skatteunderlaget och en rättvis
kostnadsutjämning. Resultatet presenterades i form av ett slutbetänkande
som kommittén enhälligt stod bakom.
Trots detta väljer regeringen nu att lägga fram ett förslag som innebär ett
antal förändringar i utjämningssystemet jämfört med kommitténs förslag.
Bland annat föreslås en sänkning av inkomstutjämningsavgiften som gynnar
ett fåtal kommuner. Detta trots att utredningen, med stöd i forskning, kom
fram till att inkomstutjämningssystemet saknar tillväxthämmande effekter.
Regeringens förslag innebär att Stockholms läns landsting får behålla en
större del av skatteintäkterna när skattekraften ökar. Samtidigt som
skattekraften är stark i Stockholms län finns utmaningar i form av kraftig
befolkningsökning och behov av stora investeringar i sjukvård och
kollektivtrafik. Dock kan vi inte se att en omfördelning inom
inkomstsystemets ramar, såsom nu föreslås av regeringen, förmår att lösa de
problem som landstinget står inför. Istället krävs större generella tillskott
och riktade statliga medel för investeringar.
Regeringens föreslagna sänkning av inkomstutjämningsavgiften kostar
1 022 mkr. Man väljer att tillskjuta medel till finansieringen och
subventionerar i praktiken att vissa kommuner kan fortsätta att ha lägre
skatter än alla andra som inte får den subventionen. Vi menar att regeringen
borde ha avstått från att lägga fram ett förslag som avviker från kommitténs
och att de medel man har till förfogande borde användas till att lindra
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omfördelningseffekterna för dem som får lägre ersättning i det nya systemet.
Förändringarna i utjämningssystemet skulle trätt i kraft den 1 januari 2013.
Kommunerna, landstingen och regionerna har fortlöpande vädjat om en
skyndsam hantering, i syfte att få bästa möjliga planeringsförutsättningar.
Regeringen har dock förhalat beslutsprocessen och småningom aviserat att
förändringarna kommer att träda i kraft först den 1 januari 2014. Nu avser
man att lägga fram sin proposition först i september, för beslut i riksdagen i
november.

