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Lag
om ändring i lagen (1995:1515) om
utjämningsbidrag till kommuner och landsting;

Utkom från trycket
den 1 december 2000

utfärdad den 23 november 2000.
Enligt riksdagens1 beslut föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1995:1515) om
utjämningsbidrag till kommuner och landsting skall ha följande lydelse.
2 § I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här:
Bidragsår: Det år under vilket bidraget betalas ut.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt skattemyndighetens årliga taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till
kommunal inkomstskatt året före bidragsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Uppräknad medelskattekraft: Totalsumman av uppräknade skatteunderlag
för hela landet, dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året
före bidragsåret.
Garanterat skatteunderlag: De beskattningsbara inkomster för en kommun eller ett landsting som motsvarar den uppräknade medelskattekraften,
multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året före bidragsåret.
Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk
kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 3 §,
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild
betydelse för att belysa de strukturella förhållandena.
Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för kommunen eller
landstinget.
Nettoinkomster för året före bidragsåret: Summan av bidraget enligt 4 §
eller avgiften enligt 4 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra
stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare den
1 november två år före bidragsåret.
Nettoinkomster för bidragsåret: Summan av bidraget enligt 4 § första
stycket och produkten av skatteunderlaget enligt 4 § andra stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m. per folkbokförd invånare i kommunen eller
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landstinget den 1 november året före bidragsåret, uppräkningfaktorerna enligt 4 § tredje stycket samma lag och den av kommunen eller landstinget
fastställda skattesatsen för året före bidragsåret.
Med landsting avses i denna lag i tillämpliga delar också kommuner som
inte ingår i ett landsting.
4 § Kommuner och landsting vars garanterade skatteunderlag överstiger
det uppräknade skatteunderlaget har rätt till ett bidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med en skattesats som fastställs enligt 7 § andra
stycket.
För kommuner och landsting vars skattesats enligt 7 § andra stycket överstiger 95 procent av den av kommunen eller landstinget fastställda skattesatsen för året före bidragsåret skall dock bidraget beräknas enligt följande.
Bidraget skall beräknas så att den procentuella förändringen av kommunens eller landstingets nettoinkomster mellan året före bidragsåret och bidragsåret motsvarar summan av 95 procent av den procentuella förändringen
av den uppräknade medelskattekraften och 5 procent av den procentuella
förändringen av kommunens eller landstingets uppräknade skatteunderlag
per folkbokförd invånare i kommunen eller landstinget den 1 november året
före respektive år.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
LARS-ERIK LÖVDÉN
Nils Dexe
(Finansdepartementet)
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