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Reservation från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Liberalerna 
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden 
(regional skattereduktion) 
Vi reserverar oss mot styrelsens beslut till förmån för eget yttrande enligt 
nedanstående. 

 

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional 
skattereduktion)  

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

 anser att det finns skäl till olika beskattning av invånare och företag utifrån 
rådande förhållanden inom olika delar av landet och att det är viktigt att 
sådana asymmetriska delar i skattesystemet utformas så att utgångspunkter för 
och beslut om vilka delar av landet som ska omfattas av olika lättnader eller 
ökade bördor är konsekventa och att alla invånare får likvärdiga 
förutsättningar 

 är positiva till det framlagda förslaget om en skattereduktion för boende i 
vissa glest befolkade kommuner. Stora delar av landsbygden står inför stora 
geografiska och demografiska utmaningar. Långa avstånd, vikande 
befolkningsutveckling och en högre andel äldre innebär att många på 
landsbygden betalar mer i skatt än andra, trots att de ofta får sämre offentlig 
service i utbyte.  

 utifrån situationen att kommuner och regioner har en svår ekonomisk situation 
i hela landet så föreslår SKR regeringen att se över fler sätt att uppnå syftet 
med förslaget och som leder till påtagliga positiva effekter för kommuner i 
hela Sverige framförallt kommuner med svaga utvecklingsförutsättningar.    

 det är också angeläget att en totalöversyn av det kommunala 
utjämningssystemet görs för att uppnå likvärdiga levnadsvillkor för alla 
invånare i landet.  
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Synpunkter 

SKR vill erinra om att det svenska systemet för att garantera alla invånare likvärdiga 
levnadsvillkor oavsett i vilken kommun man är bosatt, i grunden är baserat på 
kommunal beskattningsrätt kombinerat med ett statligt utjämningssystem. Till detta 
kommer diverse statsbidrag riktade till olika kommunala välfärdstjänster. Systemet är 
tänkt att kompensera för olikheter kommunerna emellan vad gäller gleshet, 
befolkningssammansättning, inkomster, restider till arbete etc.   

Invånare på landsbygden och i glesbygd betalar ofta mer i skatt men får sämre service 
i utbyte. Det här gäller inte minst för de som bor i de nordvästra två tredjedelarna av 
landet. De strukturella skillnaderna med både geografiska och demografiska 
skillnader skapar inte den likvärdighet och de grundförutsättningar som alla 
kommuninvånare i hela landet bör ha. Två tredjedelar av Sveriges 
landsbygdskommuner tappade invånare mellan 1985 och 2015, enligt SCB. Tio av de 
tolv kommuner med störst avfolkning under den perioden ligger i stödområde A eller 
B.  

För att kunna erbjuda likvärdig välfärd som i resten av landet har många 
landsbygdskommuner valt att höja skatten. Ett höjt grundavdrag är en välbehövlig 
ekonomisk stimulans för landsbygden. Inte nog med att ökad disponibel inkomst 
skapar bättre förutsättningar för lokala företag på kort sikt, det kan även på längre 
sikt locka fler att flytta till eller stanna kvar på landsbygden genom att eliminera 
skatteklyftan gentemot resten av landet. Förslaget kompenserar landsbygdsbor för de 
unika geografiska och demografiska utmaningar de står inför och för det orättvisa 
skattetryck utmaningarna resulterar i. 

SKR anser att det finns skäl att överväga även andra sätt att uppnå syftet med 
förslaget och som leder till påtagliga positiva effekter för kommuner i hela Sverige 
med svaga utvecklingsförutsättningar. Det gäller inte minst de 20-tal kommuner i 
södra Sverige som också har en varaktigt minskande befolkning, en varaktigt vikande 
arbetsmarknad och låga inkomster hos kommuninvånarna. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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Reservation från Vänsterpartiet, Styrelsen 2020-03-27 

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional 
skattereduktion) 
Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande enligt nedan. 

Vänsterpartiet önskar att följande punkt-sats ska läggas till yttrandet: 

 

 det är också angeläget att en totalöversyn av det kommunala 
utjämningssystemet görs för att uppnå likvärdiga levnadsvillkor för alla 
invånare i landet.  

 

 

Vänsterpartiet 
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