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Skatteutjämningssystemet - garanti för utveckling av hela landet? 
 
SmåKom, som är en samarbetsorganisation för drygt 100 befolkningsmässigt små kommuner 
från hela landet, har ända sedan början av 1990-talet arbetat för att bidra till att skapa ett över 
tiden hållbart skatteutjämningssystem. Enligt SmåKom är ett sådant system nödvändigt om 
produktionen av välfärdstjänster inom kommunsektorn skall kunna ske med höga kvalitets-
krav i hela landet och medborgarna skall kunna få något så när likartade levnadsvillkor. Det 
självklara bakomliggande målet har för oss varit att skapa positiva utvecklingsförutsättningar 
för samtliga regioner med landsbygden i fokus.  
 
Vi menar att det svenska systemet trots de mindre brister som efter hand uppstår via en fort-
gående strukturomvandling av näringslivet och en successiv förändring av det demografiska 
mönstret på ett utmärkt sätt har skapat en större stabilitet i kommunernas planering och eko-
nomi och verksamt bidragit till att välfärdsskillnaderna mellan olika landsdelar inte är utma-
nande stora. 
 
För att ett system som det svenska baserat på av kommunerna opåverkbara strukturfaktorer 
skall kunna fungera väl under en längre period behövs en fortlöpande översyn i syfte att suc-
cessivt kunna justera de grundläggande partiella fördelningsmodellerna både beträffande 
kostnads- och inkomstutjämningen för att undvika alltför drastiska förändringar i systemet på 
kort sikt. Sett i backspegeln borde justeringarna ha skett med tätare mellanrum än vad som de 
fakto varit fallet. Vi har dock välkomnat Wetterbergs utredning för dess helhetsgrepp och 
kvalitativt tillfredsställande analyser med väl avvägda förslag om vissa justeringar av utjäm-
ningssystemet. 
 
Det som emellertid skapat problem i den utredningsprocess som avslutades i och med att ut-
redaren avslutade sitt uppdrag med slutrapporten SOU 2007:61 är det förhållandet att rege r-
ingen utan att invänta slutrapporten lade fram en proposition baserad på endast en del av ut-
redningsunderlaget där fokus inriktades mot storstadsregionernas problem och önskemål. Ef-
tersom den andra delen och utredningens slutrapport koncentrerades kring strukturella fakto-
rer av stor betydelse för i huvudsak landsbygdsregionerna och i vilka utredaren fann ett icke 
obetydligt behov av justeringar i de sektoriella fördelningsmodellerna har den av regeringen 
valda beslutsprocessen skapat något av ett halvfärdigt reformpaket i och med den av Riksda-
gen redan godkända propositionen 2006/07:100. 



 
SmåKoms förslag 
Enligt SmåKoms mening bör den andra delen av Wetterbergs utredning (Deluppföljning av 
den kommunalekonomiska utjämningen – med förslag till förändringar i kostnadsutjämningen 
SOU 2007:61) trots den av regeringen valda beslutsordningen snarast sändas ut på sedvanlig 
remissrunda med huvudsyftet att för regeringen tillkännage landets kommuners, myndigheters 
och organisationers synpunkter på i första hand förslagen i slutrapporten men även utredning-
ens förslag i sin helhet. 
 
SmåKom anser också att regeringen bör genomföra en del av Wetterberg förordade justering-
ar av gällande skatteutjämningsmodell i en separat proposition med tanke på att kommande 
nödvändiga justeringar annars kan bli mycket stora under en kort tid och att det redan nu finns 
ett stort sakligt behov av förändringar enligt den aktuella utredningens sakliga analysunderlag. 
Även om regeringen redan beslutat att tillsätta en ny utredning för att se över hela skatteut-
jämningssystemet anser SmåKom att vi inte kan vänta till efter nästa val innan nästa partiella 
justering sker. 
 
Samtidigt är vi positiva till utredningens förslag att skapa ett system som löpande utvärderar 
skatteutjämningssystemet och dess effekter i syfte att få fram en över tiden mer hållbar modell 
för kostnads- och inkomstutjämning mellan kommuner, regioner och landsdelar. Om en sådan 
redan varit i kraft, vilket SmåKom framfört under en följd av år, hade vi sannolikt sluppit att 
konfronteras med en ensidig förändring av modellen och att riskera en ökad misstro mot ett 
utjämningssystem som enligt vår mening har haft en hög legitimitet i skilda typer av kommu-
ner och organisationer. 
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