Stockholm den 15 april 2015

Skrivelse angående beskrivning av utjämningssystemets
konsekvenser för Stockholm
Den rödgröna regeringen aviserade i sitt första förslag till statsbudget att det kommunala
inkomstutjämningssystemet ska förändras på ett sätt som leder till Stockholm får betala
ytterligare in till systemet. Den så kallade tillväxtmiljarden som Alliansregeringen införde för
att lindra de värsta marginaleffekterna i inkomstutjämningen föreslår nu vänsterregeringen
ska avskaffas till 2016, det vill säga om ett drygt halvår.
Det råder bred politisk enighet om att kompensera för kommuners olika förutsättningar att ge
sina medborgare en bra service. Den oenighet som finns handlar om hur vi får en utjämning
som inte hämmar kommuners tillväxt- och utvecklingsmöjligheter och vilka kommuner som
betalar och tar emot.
Alliansregeringen gjorde förändringar i utjämningssystemet för att skapa bättre strukturer för
tillväxtregionerna. Fler steg i den riktningen skulle ha skapat en större legitimitet och
uppmuntrat mer tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande. Nu väljer vänsterregeringen en
annan väg och pengarna går inte främst till glesbygden i Norrland utan till Öresundregionen
och Göteborg. Detta är en orimlig prioritering.
Enligt det förslag från finansdepartementet som nu är ute på remiss kommer skattebetalarna i
Stockholms län att betala in ytterligare omkring en miljard kronor från och med 2016. Hälften
av detta, 512 miljoner kronor enligt stadsledningskontorets beräkningar, ska alltså
stockholmarna stå för. Det innebär för Stockholms del 561 kronor per invånare och år,
motsvarande en skattehöjning på mellan 20 och 25 öre per kommunal skattekrona.
Det är en ansenlig summa som Stockholm drabbas av redan nästa år om regeringens förslag
blir verklighet. Det kan ställas i relation till den skattehöjning med 35 öre som
vänstermajoriteten genomförde efter maktskiftet i Stadshuset, som beräknas inbringa knappt
800 miljoner kronor 2015. Annorlunda uttryckt motsvarar regeringens straffbeskattning av
Stockholm årslönen för omkring 1 300 förskollärare eller cirka 1 400 undersköterskor i
äldreomsorgen.
Detta sker i ett läge när det börjar uppstå frågetecken kring stadens ekonomiska utveckling på
sikt. Prognoser visar att måluppfyllelsen och kostnadskontrollen avseende byråkrati och
administration brister. Administrationens andel av kostnaderna minskar inte längre utan ökar

nu. Likaså bedöms årsmålet om en sjukfrånvaro på 4,4 procent inte kunna nås. Flera
stadsdelsnämnder bedömer inte heller kunna uppfylla målet om barngruppernas storlek i
förskolan. Inte heller årsmålet avseende andel personer i relation till befolkningen som uppbär
ekonomiskt bistånd bedöms kunna nås.
Frågan vi ställer oss är hur vänstermajoriteten kommer att agera för att finansiera
försämringarna i inkomstutjämningen i ett läge där flera av stadens verksamheter redan
flaggar för en ansträngd ekonomisk situation. I grunden finns endast två alternativ: ytterligare
skattehöjning för stockholmarna eller nedskärningar i stadens verksamheter (eller ett
mellanting av dessa). Oaktat vilket kommer det att bli kännbart för stockholmarna och det
inom en mycket kort tid.
Vänsterpartierna är skyldiga stockholmarna och stadens medarbetare att redan nu ge klara och
tydliga besked om vilket det kommer bli: skattehöjning, nedskärningar eller både och. Något
sådant besked har dock inte lämnats, trots att regeringens förslag varit känt i snart ett halvår.
Vi kräver därför att det skyndsamt öppet redovisas hur över en halv miljard kronor i ökad
avgift till den kommunala inkomstutjämningen ska finansieras.
Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt
stadsledningskontoret att redovisa hur den extra straffbeskattningen på cirka 512 miljoner
kronor kommer att hanteras i stadens budget för 2016.
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