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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Remissvar på Finansdepartementets Pm       
–  Förslag till ändring inkomstutjämning 

Remiss 
Finansdepartementet har 2012-12-27 för Landstingets synpunkter remitterat PM  

-Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting  

 

Landstingets synpunkter ska vara Finansdepartementet tillhanda senast  

2013-03-22. 

Huvudsakliga innehåll 
I promemorian lämnas förslag till ändringar i systemet för kommunalekonomisk 

utjämning. Förändringarna avser i huvudsak inkomstutjämningen. En 

sammanfattning av föreslaget biläggs. 

Ekonomiska konsekvenser för Landstinget 
Förslaget avser inkomstutjämningen är i ett kort perspektiv neutralt för 

Landstinget. Då det särskilda bidraget som förslås införas för att kompensera 

landsting som får lägre intäkter (genom förändring i inkomstutjämingen) enbart 

kommer att ändras genom befolkningsförändringar kommer på sikt 

kompensationen att realt försämras.  

 

Förändring i kostnadsutjämning som föreslås ske enligt Utjämnings-

kommittén08:s förslag innebär ett intäktsbortfall på 250 miljoner kronor. 

Försämring sker successivt under åren 2014-2015  

Förslag till beslut  
Kansliet förslag till yttrande över Finansdepartementets PM  biläggs. 

 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande i enlighet med bilagda förslag  



 

       

2013-02-06 LJ 2012/1855 

 
 

 

 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Förvaltningsnamn  

Avsändare Finansdepartementet 

Remissvar på Pm Förslag till ändringar i 
inkomstutjämningen för kommuner och 
landsting (Fi2012/4726) 
 

Sammanfattning 
Landstinget i Jönköpings län är positivt till ett utjämningssystem som skapar 

likvärdiga förutsättningar för alla landsting att tillhandahålla sina invånare service, 

oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. 

 

I finansdepartementets Pm berörs även tidigare redovisade förslag till ändringar i 

kostnadsutjämning varför Landstinget i Jönköpings län även berör detta. 

 

Landstinget i Jönköpings län 

 avstyrker att förändringar görs i inkomstjämningen och det sätt på vilket 

landsting som får ett intäktsbortfall ska kompenseras 

 föreslår att medel som ställs till förfogande för denna kompensation i stället 

används för att lindra effekterna för de landsting som får stora 

intäktsförsämringar genom den totala omläggningen av kostnads- och 

inkomstutjämningen 

 avstyrker liksom tidigare redovisats att kostnadsutjämningens nuvarande 

hälso- och sjukvårdsmodell ersätts med en ny modell som inte beaktar 

vårdtunga grupper. 

Inkomstutjämningen 
Nuvarande system för inkomstutjämning som innebär att landstingen erhåller ett 

statligt bidrag som utgörs av skillnaden mellan garanterad skattekraft och egen 

skattekraft är en väsentlig del i att skapa likvärdiga finansiella förutsättningar för 

landstingen. I fråga om inkomstutjämning skulle vara tillväxthämmande delar 

Landstinget Utjämningskommittén 08:s bedömning att inkomstutjämningen inte 
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är tillväxthämmande. Det finns därför inte skäl att göra några ändringar i 

inkomstutjämningen.  

 

I promemorian föreslås att inkomstutjämningens marginaleffekter reduceras för de 

landsting som betalar en utjämningsavgift. Statens intäktsbortfall ska neutraliseras 

genom motsvarande minskning av regleringsposten. För att inget landsting ska få 

minskade intäkter till följd av detta ska en särskild kompensation fastställas.  

Denna kompensation som föreslås vara fast och endast påverkas av 

befolkningsförändring innebär i praktiken att förändringen över tid blir negativ då 

neutralitet endast uppnås vid förändringstillfället. Enligt Landstingets mening 

vore det bättre att använda de medel som ställts till förfogande till att linda 

effekter för de landsting som får stora intäktsförsämringar genom den totala 

omläggningen av kostnads- och inkomstutjämningen. 

 

Kostnadsutjämningen 
Av promemorian framgår att förändringar och uppdateringar av 

kostnadsutjämningen bör göras enligt förslagen från Utjämningskommittén 08. 

 

Landstinget beklagar att, vad landstingen beträffar, finansdepartementet valt att 

bortse från de kritiska synpunkter som lämnats. Landstinget anser, som tidigare 

framförts, att borttagande av delmodellen för vårdtunga grupper är ett steg i fel 

riktning.  För att bedöma vårdens kostnadseffektivitet och resursbehov använder 

mer eller mindre alla landsting DRG-system då det är utifrån diagnossättning som 

vården resursbehov bäst kan bedömas.  

 

Det är olyckligt att brister/olikheter mellan landstingen i DRG-registrering tas till 

intäkt för att ta bort modellen i kostnadsutjämningen då i stället alla landsting 

borde stimuleras till att höja standarden i registreringen. 

 

 

LANDSTINGETS I JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

Håkan Jansson 

landstingsstyrelsens ordförande 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 16-32 

Tid: 2013-02-12 kl 09:00-12:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 29 

Dnr 

LJ2012 

/1855 

Remiss: Promemorian – Förslag till ändringar i 
inkomstutjämningen för kommuner och landsting  
Landstinget i Jönköpings län har av Finansdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria, föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


