
 

 

Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

 

 

Motion om att Danderyds kommun skall uppvakta 

finansministern och begära att den kommunala 

skatteutjämningen skall avskaffas och att den 

utjämning som måste ske mellan kommunerna i 

stället skall ske i det statliga skattesystemet. 

 
Den kommunala självstyrelsen och den därtill knutna beskattnings-

rätten är inskriven i regeringsformen. För att medborgarna skall få 

tilltro till sina förtroendevalda ombud är det av yttersta vikt att 

ombuden noga beaktar förpliktelsen att visa full respekt för de 

konstitutionella principernas bokstav och anda. 

 

I beskattningsrätten ingår också att den kommunalskatt som en 

kommun utdebiterar oavkortat skall tillfalla kommunen. Staten som 

svarar för skatteuppbörden har ingen rätt att efter eget gottfinnande 

förfoga över kommunens skattemedel. Genom att tricksa och kalla 

skatten något annat än skatt har man lyckats göra våld på den 

konstitutionella principen. 

 

Det nuvarande systemet med inkomst- och kostnadsutjämning mellan 

kommunerna är en sådan begränsning av den kommunala 

beskattningsrätten att den är ett grundskott mot den kommunala 

självstyrelsens bärande principer. Systemet måste därför avvecklas 

och ersättas av ett nytt system som innebär att det tillskott av resurser 

som måste ske för att säkra en god basverksamhet i hela vårt land 

skall ske genom det statliga skattesystemet. 

 

Det är nödvändigt att de folkvalda inte bara förstår utan också kan 

förklara för medborgarna, hur de system som riksdagen beslutar skall 

genomföras, fungerar i den praktiska verkligheten. Det nuvarande 

skatteutjämningssystemet är så krångligt och snårigt att endast ett fåtal 

personer kan och förstår det. Vi skall inte ha sådana system i vårt land. 

Det underminerar vårt demokratiska system och undergräver också 

tilltron till de förtroendevalda ombuden. 

 



Jag är övertygad om att alla medborgare anser det självklart att barnen 

skall få lika bra omsorg och utbildning oavsett var i landet de bor, att 

alla sjuka ska få lika möjligheter till bra vård oavsett var i landet de 

bor och så vidare. Jag anser att denna bärande princip är självklar i ett 

civiliserat land.  

 

Frågan gäller således inte om alla medborgare i vårt land skall 

tillförsäkras en god basverksamhet utan hur det ska gå till. Jag utgår 

då från att det är ändamålet som är det viktiga och inte medlen, det vill 

säga att alla får möjlighet till god omsorg, skola och sjukvård men inte 

att det måste ske på ett visst sätt, nämligen på det sätt vi nu har. 

 

I det nuvarande systemet talas hela tiden om en utjämning mellan 

kommunerna. Men det är inte kommuner och landsting i vissa delar av 

vårt land som betalar till andra kommuner och landsting. Det är 

medborgarna i vissa delar av vårt land som oavsett inkomst betalar 

till medborgare i andra delar av landet. I själva verket är det en 

utjämning som inte tar hänsyn till ekonomisk bärkraft. 

 

Danderyds kommun har vid flera tillfällen uppvaktat och försökt 

påverka finansdepartementet för att få en förändring till stånd. Jag 

finner det ytterst angeläget att vi nu under den borgerliga regeringen 

försöker få tid hos finansministern för att lägga fram vår sak.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt kommunstyrelsen  

 

att begära företräde hos finansministern för att försöka få en 

ändring till stånd så att den kommunala skatteutjämningen 

avskaffas och att den utjämning som måste ske mellan 

kommunerna i stället skall ske i det statliga skattesystemet. 

 

 

Danderyd den 26 november 2009  

 

 

Siv Sahlström (C) 


