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statsrådet chefen forTill och

Inrikesdepartementet

Regeringen bemyndigade den chefen för Finans-17 augusti 1995
departementet tillkalla kommitté dir. 1995:1 18 med uppgiftatt en

följa och utvärdera lämna förslag i syfte utvecklaattatt samtupp
det för statsbidrag och utjämning för kommuner respektivesystem
landsting träda i kraft den januari Kommitténavsågs 1996.1som
har antagit Kommunala utjämningsutredningen Finamnet
1995:16.

Kommittén har den februari fått tilläggsdirektiv dir.13 1997
utreda dels behov och utformning utjämning1997:32 att av en av

kostnadsskillnader mellan för enligtkommuner verksamhet lagen
1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade LSS,om
dels huruvida felaktigheter i beräkningarna utjämningsbidragav
och utjämningsavgift skall korrigeras i efterhand och i så fall på
vilket Uppdraget ska enligt direktiven redovisas den 10sätt. senast
juni 1997. föreliggande betänkande behandlas den delI av
tilläggsuppdraget huruvida felaktigheter i skasystemetsom avser
korrigeras efterhand.i del tilläggsuppdraget gällerDen av som
behov och utformning kostnadsutjämning för LSS-verksam-av en
het har kommittén, efter frågan beslutat redovisaatt utretts, att se-

i samband med slutredovisningen sitt uppdrag. Motiven förnast av
kommitténs ställningstagande redovisas till regeringen i särskild
skrivelse.

arbetet med delbetänkandet har ledamöter deltagit lands-1 som
hövdingen Eric Ericsson, ordförande, fd kommunalrådetLars Ma-
rita riksdagsledamoten KjellAronson, Eriksson, kommun- och
landstingspolitikern Ulla-Britt oppositionsrådetHagström, Tommy
Hamberg, kommunalrådet Kjell Höglin, stadssekreteraren Carl-
Johan landstingsrådet Elaine kommunalrådetKorsås, Kristensson,
Erik Langby, landstingsrådet Ingrid Lennerwald, riksdagsledamo-

Kjell riksdagsledamotenNordström, Ottosson kom-Royten samt
munalrådet Kerstin Wallin.



2 SOU 1997:93

Som sakkunniga har deltagit chefsekonomen Sven Hegelund,
Landstingsförbundet, sektionschefen Clas Olsson, Svenska Kom-
munförbundet och departementsrådet Agneta Rönn-Diczfalusy,
Inrikesdepartementet.

Som har deltagit departementssekreteraren Magdalenaexperter
Brasch, lnrikesdepartementet, avdelningsdirektören Carl-Gunnar
Hanaeus, Statistiska centralbyrån, departementssekreteraren Fred-
rik Holmström, Inrikesdepartementet, ekonomen Niclas Johansson,
Svenska Kommunförbundet, kammarrättsassessorn Karin Dahlin,
lnrikesdepartementet, ekonomen Nils Mårtensson, Landstingsför-
bundet departementssekreteraren Lars Nilsson, Socialdepar-samt
tementet.

ÅkesekretariatetI har ingått samhällsgeografen Boalt, civil-
ekonomen Pontus Johansson ekonomen Tingvall,Lennartsamt
huvudsekreterare.

Experterna Magdalena Brasch, Karin Dahlin och Fredrik Holm-
har tillsammans med utredningensström sekretariat utarbetat före-

liggande delbetänkande.
Kommittén får härmed överlämna delbetänkandet Hantering av

fel i utjämningssystemet för kommuner och landsting SOU
1997:93.

Stockholm ijuni 1997

EricLars Ericsson

Marita Aronson Kjell Eriksson Ulla-Britt Hagström

Tommy Hamberg Kjell Höglin Carl-Johan Korsås

Elaine Kristensson Erik Langby Ingrid Lennerwald

Kjell Nordström Roy Ottosson Kerstin Wallin

/Lennart Tingvall
Åke Boalt, JohanssonPontus
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Sammanfattning1

felaktighe-hurhaft utredatilläggsuppdragharKommittén attsom
föroch utjämningssystemstatsbidrags-beräkningarna i detiter

1996januariinfördes den llandstingrespektivekommuner som
harSkattemyndighetenefter detde upptäcksbör hanteras attom

utjämningsavgift.utjämningsbidrag ochfastställt
beräkningarnaifelaktigheterigenom deKommittén har gått

felaktigheterytterligareuppdagats, vilkahittills typer somavsom
i dag finnsde möjligheteruppkommatänkas attkan samt som

utjämningsavgiftutjämningsbidrag ochbeslutkorrigera somom
fel-grundnågon kommunfelaktigt underlag. Harbygger av

avgifteller förbidragberäkningar för litetfåttaktiga storett en
förellerför bidragfåttkommunerdetta övrigainnebär storaatt

avgifter.låga
korrigeringgällande reglerKommitténs slutsatser är att avav

bidrag ellerdvs. alla kommunerskan fulltendastfel idag göras ut,
sina beslut.expedieratSkattemyndigheten harinnanavgift rättas,

ochindividuelltbehandlasbesluttidpunkt varjedenna måsteEfter
Skallindividuellt.måsteändra beslutförutsättningarna prövasatt

felgrundmedel betalas påytterligare motsva-utan attettut av
finansieringsproblem.kan återkrävas uppstårbelopprande ett

fel kankomplexitet deutjämningssystemetsgrund ärPå somav
pådärför interättelse kansällan uppenbara och görasuppkomma

bidragsbeslutenochprincip fastAvgiftsbeslutet står igrund.denna
bidragsberättigad. Möj-nackdel förtillprincip intekan i rättas en

mycketsåledesifel uppdagasligheterna ärrätta systemetatt som
begränsade idag.
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Kommittén bedömer den situation råder idag med såsom
begränsade möjligheter korrigera fel kanatt uppkomma i ut-som
jämningssystemet otillfredsställande.som

Kommittén Föreslår därför nuvarande ordning ändrasatt så att
Skattemyndigheten först fattar preliminärt beslut bidragett om re-
spektive avgift och sedan slutligt beslut. Innan detett slutliga be-
slutet har fattats kan skattemyndigheten ändra samtliga beslut både
till fördel och till nackdel för kommuner respektive landsting. Det
preliminära beslutet dock preliminärtär endast i det avseendet att
alla berörda chans kontrolleraparter skattemyndighetensattges
beslut. Beslutsunderlaget inte preliminärtär det fullstän-ärutan
diga underlag Skattemyndigheten skall grunda sitt beslut på.som

Kommittén föreslår ytterligare åtgärd kommuner ochattsom en
landsting, för de skall möjligheteratt större upptäckaattges even-
tuella fel i beräkningarna, bör få tillgång till hela det underlag som
beräkningarna baserade på.är Därigenom bör risken för felatt
skall uppkomma minimeras. Det preliminära beslutet torde således
i de allra flesta fall detsamma det slutliga. Risken förvara som att
fel uppkommer kan dock aldrig helt uteslutas. Genom den före-
slagna beslutsordningen föröppnar möjlighet korrigeraattman en
eventuella fel fullt så inte snedvridningseffekterut att uppstår i
systemet.

Förslaget till beslutsordning, med relativt kort tiden ny en
mellan det preliminära och slutliga beslutet, bör incitamentettvara
för samtliga inblandade kontrollera alla belopp införatt det slutliga
beslutet. Skulle det så det ändå finns fel upptäcksatt ef-vara som

skattemyndighetens beslutter gäller regler idagsamma som avse-
ende rättelse, dvs. individuell bedömning varje beslut för sig.en av
Vidare finns möjlighet överklaga till regeringenatt deten ärmen

här endastäven den klagande kommunens eller det klagande
landstingets beslut kan prövas.som
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Örfattningsforslag2 F

ändring i lagenFörslag till lag2.1 om

tillutjämningsbidrag1995:1515 om

och landstingkommuner

utjämningsbi-föreskrivs lagenHärigenom 9 § 1995:1515att om
lydelse.landsting skall ha Följandetill kommuner ochdrag

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse
Skattemyndigheten beslutarSkattemyndigheten fastställer

bidragens storlekstorlek lämnar preliminärtbidragens samt
den janu-januari under bi- lämnar 15den 25 senastsenast samt

uppgift tilluppgift till varje kom- ari under bidragsåretdragsåret
och landstinglandsting storleken varje kommunoch ommun om
dess preliminäradess bidrag. storleken avav

bidrag.
och landsting kanKommuner

den februari påtala15 attsenast
fel uppkommit underlaget föriett

beslutet.
Skattemyndigheten fastställer

bidragens storlek lämnarsamt
den april uppgift till15senast

kommun och landstingvarje om
storleken dess bidrag.av

den januarilag träder i kraft 1 1998.Denna
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2.2 Förslag till lag ändring i lagenom

1995: l 516 utjämningsavgift förom

kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs 9 lagen§ 1995:1516 utjämningsav-att om
gift till kommuner och landsting skall ha Följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Skattemyndigheten fastställer Skattemyndigheten beslutar pre-
avgiftemas storlek lämnar liminärt avgiftemas storleksamt samt

den 25 januari under lämnarsenast den 15 januarisenastav- un-
giftsåret uppgift till varje kom- der avgiftsåret uppgift till varje

och landsting storleken kommun och landstingmun om stor-om
dess avgift. leken dess preliminära avgift.av av

Kommuner och landsting .kan
den februari15 påtalasenast att

fel uppkommit underlageti förett
beslutet.

Skattemyndigheten fastställer
avgifternas storlek lämnarsamt

den 15 april uppgift tillsenast
kommun och landstingvarje om

storleken dess avgift.av

Denna lag träder i kraft den januari1 1998.
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Förslag till lag ändring i lagen2.3 om

med särskilda bestämmelser1965:269 om

kommuns och menighetsannan

utdebitering skatt,av m.m.

med särskilda be-Härigenom föreskrivs § lagen 1965:2694att
utdebiteringkommuns och menighetsstämmelser avom annan

följandeskatt, skall ha lydelse.m.m.

lydelseLydelse enligt 1996/97: Föreslagen100prop.

§4
och kommunal-Vad i denna paragraf kommunsägssom om

och landstings-skattemedel tillämpas också i fråga landstingom
skattemedel.

har under visst beskattningsåretEn kommun årrätt sta-att av
belopppreliminära kommunalskattemedel meduppbära ettten

produkten de sammanlagda beskattningsbaramotsvararsom av
beslutförvärvsinkomsterna i kommunen enligt skattemyndighetens

enligt taxeringslagen taxering till kom-kap. 2 § 1990:3244 om
munal inkomstskatt skatteunderlaget före beskattningsåret,året

skattesats har beslutats för beskattningsåret och deden upp-som
iräkningsfaktorer enligt tredje stycket har fastställts senastsom

året före beskattningsåret.september
myndig-i september varje år skall regeringen, eller denSenast

uppräkningsfaktorerregeringen bestämmer, fastställa tvåhet som
förändringenskall den uppskattade procentuellamot avsvara

mellanskatteunderlaget i riket. skall förändringenDen ena avse
skallandra och första året före beskattningsåret. andraDen avse

beskatt-förändringen mellan året före beskattningsåret och
ningsåret.

Skattemyndigheten be- Skattemyndigheten be-lnnan Innan
kommunalskattemedel talar kommunalskattemedel tilltalar tillut ut

skall avräkningskall avräkning kommunernakommunerna
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enligtgöras 1O § lagen enligtgöras 10 § lagen
1995:1516 utjämningsav- 1995:1516 utjämningsav-om om
gift för kommuner och landsting gift för kommuner och landsting
och 2 § lagen 1995:1518 och 2 § lagen 1995:1518om om
mervärdesskattekonton för mervärdesskattekonton för
kommuner och landsting och 16 kommuner och landsting och 16
kap. 9 § skattebetalningslagen kap. 9 § skattebetalningslagen
1997:000. Vidare skall tillägg 1997:000. Vidare skall tillägg

för bidraggöras enligt 10 § lagen för bidrag enligtgöras 10 § lagen
1995:1515 utjämningsbi- 1995:1515 utjämningsbi-om om
drag till kommuner och landsting drag till kommuner och landsting

för bidrag enligt 1 ochsamt 2 §§ för bidrag enligt 1 och 2samt
lagen 1995:1514 generellt lagen 1995:1514 generelltom om
statsbidrag till kommuner och statsbidrag till kommuner och
landsting. Det belopp fram- landsting. beloppDet fram-som som
kommer skall betalas med kommer skall betalasut meden ut en
tolftedel månad den tredje tolftedel månad den tredjeper per
vardagen räknat från den i17 vardagen räknat från den i17
månaden, varvid dag enligt månaden, varvid dag enligtsom som
2 § lagen 1930:173 beräk- 2 lagen§ 1930:173 beräk-om om
ning lagstadgad tid jämställs ning lagstadgadav tid jämställsav
med allmän helgdag inte skall med allmän helgdag inte skall

Ärmedräknas. Ärkommunens ford- medräknas. kommunens ford-
inte uträknad vid utbetal- inte uträknadran vid utbetal-ran

ningstillfallena i månaderna ja- ningstillfallena i månaderna ja-
nuari och februari, skall utbetal- nuari och februari, skall utbetal-
ningarna dessa månader grundas ningarna dessa månader grundas

belopp utbetal- på beloppsamma utbetal-som samma som
ningen i december månad det ningen i december månad det
föregående året. När särskilda föregående året. När särskilda
skäl föranleder det får skatte- skäl föranleder det får skatte-
myndigheten dock förordna myndigheten dock förordnaatt att
utbetalningen skall grundas på utbetalningen skallett grundas ett

belopp. Om något deannat belopp. Om något deannatav av
belopp utbetalningen i må- belopp utbetalningensom i må-som
naderna januari och februari naderna januari, februari och
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grundats inte grundats intepåmotsvarar motsvararen mars
tolftedel kommunens fordran, tolftedel kommunens ford-av en av
skall den jämkning föran- skall for-den jämkningsom ran, som
leds detta ske i fråga anleds detta ske i frågaut-av om av om
betalningen i månad. utbetalningen i april eller, detmars om

fråga belopp,är störreettom
fördelas på utbetalningarna i
april, och månader.maj juni

slutavräkningEn kommunalskattemedlen skall ske dennärav
årliga taxeringen under året efter beskattningsâret har avslutats.
Produkten skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-av

har beslutats för beskattningsåret de slutligatesats utgörsom
kommunalskattemedlen. Om dessa överstigersumman av summan

de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra stycketav
skall skillnaden betalas till kommunerna med enhetligt be-ut ett
lopp invånare den november året efterl beskattningsåret. Iper

fall skall skillnaden återbetalas kommunerna medmotsatt ettav
enhetligt belopp invånare den novemberl året efter beskatt-per
ningsåret. Utbetalning eller återbetalning skall i januarigöras
andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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Bakgrund3

januariDen 1 1996 infördes statsbidrags- och utjämnings-ett nytt
för kommuner och landsting. Kommunalasystem utjämningsut-

redningen har tillkallats med uppdrag följa utvärderaatt samtupp,
lämna förslag i syfte utveckla det dir. 1995:1 18.att systemetnya

Kommittén har i februari fått1997 tilläggsdirektiv dir.
1997:32 bl. utreda hur felaktigheter i beräkningarna i utjäm-att a.
ningssystemet bör hanteras de upptäcks efter det skatte-attom
myndigheten har fastställt utjämningsbidrag och utjämningsavgift.

Kostnadsutjämningen i det nuvarande utjämningssystemet fun-
så kommuner respektive landsting med högre struktur-attgerar

kostnad genomsnittet erhåller bidragän mellan-ett motsvararsom
skillnaden. med lägreDe strukturkostnad genomsnittet betalarän

motsvarande avgift. Summan alla bidrag i kostnadsutjäm-en av
ningen alla avgifter, vilket innebär kost-motsvarar attsumman av
nadsutjämningen i princip går jämnt riksnivå. Motsvarandeut
gäller för inkomstutjämningen.

någonHar kommun eller något landsting, på grund felaktig-av
heter i beräkningarna fått för litet bidrag eller för avgiftett storen
innebär detta övriga kommuner respektive landsting fått föratt

bidrag eller för låga avgifter i förhållande till beräkning-stora om
varit riktiga från början.arna

Om utgår från felaktigheter i kostnadsutjämningen skaattman
regleras ekonomiskt får detta följaktligen i regel ekonomiska kon-
sekvenser för alla andra kommuner respektive landsting eftersom
både inkomst- och kostnadsutjämningen nollsummespel därär ett
samtliga kommuner respektive landsting involverade.är
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felaktigheterTre har hittills ochuppdagats samtliga berör
landstingen. Några åtgärder vad gäller ändringar i bidrag eller av-
gifter har hittills inte vidtagits.

Enligt tilläggsdirektiven bör frågan eventuella korrigeringarom
belysas flera aspekter. Dessa är:ur

börHur felaktigheter i beräkningarna hanteras denär upp-
täcks efter det skattemyndigheten fastställt utjämnings-att
bidrag och utjämningsavgift
Är det möjligt i efterhand kräva tillbaka utbetalningatt en

beror fel i beräkningsunderlagetsom ex.
På initiativ ska korrigering kunna görasvems en
Vilka fel kan uppkomma vilka dessaoch börtyper av av
korrigeras

kanHur korrigeringar ske finner de bör görasattom man
Bör det finnas tidsgräns ellerför korrigera fel undan-atten

från korrigering vid mindre belopptag ex.

En utgångspunkt för kommittén skall enligt direktiven attvara
eventuella korrigeringar felaktigheter i måsteberäkningarna skeav
så de kan finansieras inom utjämningssystemetsatt ram.

Kommittén har inte sin uppgift till hurställningsett att tasom
de hittills uppdagade och påtalade felaktigheterna i beräkningarna

utjämningssystemet bör hanteras.av
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Beskrivning inträffade fel4 av

utjämningssyste-hur felaktigheter i statsbidrags- ochFrågan om
bör hanteras har aktualiserats två felaktighetermet att upp-genom

i för kostnadsutjämning mellandagats beräkningarna 1996 års
felaktighet för kost-landsting i beräkningarna 1997 årssamt en

nadsutjämning mellan landsting.
beräk-hittills uppdagade och påtalade felaktigheterna gällerDe

ningsmodellerna för verksamheterna hälso- och sjukvård, kollek-
tivtrafik landstingens högskoleutbildning. felenDe ärtresamt av

karaktär kan kortfattat följandeolika och beskrivas sätt:

i hälso- och sjukvårdsmodellen for bidragsåretFelet 1996 är-
direkt beräkningsrelaterat uppdateringSCB:sattgenom av
underlaget inte fungerat tillfredsställande.

kollektivtrafikberäkningarna beror felaktigheter iFelet i-
utredningsmaterialet följde med till beräkningarSCB:ssom
for bidragsåret 1996.
Felet i vårdhögskoleberäkningarna har sitt iursprung upp--
giftslämnarnas svårigheter lämna korrekta dataunderlag.att

för verksamheten och sjukvård årsFel dataunderlaget hälso- I 996ii
landstingkostnadsutjämning mellan

Kostnadsutjämningen for hälso- och sjukvården beräknas utifrån
åldersstruktur, medellivslängd och andelen ensambo-landstingets

befolkningen år, tillägg eller avdrag förende i 16över samt ett
finns för landsting.bebyggelsestruktur. tillägg småDessutom ett

medellivslängd och be-Felet i datamaterialet gäller variabeln
beräkningsmodellen i kostnads-stod i medellivslängden, enligtatt
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utjämningen i Kronobergs läns landsting åren 1990-1994, blev
uppdaterad. l stället kvarstod i datamaterialet värdet för Kronoberg
avseende åren 1989-1993, dvs. det värde vid beräk-använtssom
ningen 1995 års kostnadsutjämning. Den uteblivna uppdate-av
ringen innebar värdet 78,70 år i stället föratt 79,11 år.använts
Skillnaden, 0,41 år, innebar värdet för hälso- och sjukvård iatt
Kronoberg enligt beräkningsmodellen blev 227 kronor invå-per

för högt. Efter uppräkning med nettoprisindex till 1996 årsnare
nivå detta för 1996 års kostnadsutjämningmotsvarar kronor250

invånare, vilket resulterade i Kronoberg fick betalaper att en av-
gift i kostnadsutjämningen 45 miljoner kronor för låg.som var ca

Genom kostnadsutjämningens konstruktion uppstår följdfel i
bidragens respektive avgifternas storlek för övriga landsting och
landstingsfria kommuner. Vid korrekt beräkning vad gälleren me-
dellivslängden i Kronoberg skulle övriga landsting i landet erhållit
mellan och4 kronor7 invånare i bidrag eller mindre iper mer av-
gift jämfört med vad faktiskt utbetalats. De 45 miljoner kro-som

övriga landsting och landstingsfria kommunernor som sammanta-
skulle erhållit i högre bidrag ellerget lägre avgift mellanmotsvarar

0,2 för Gotlands kommun och miljoner12 kronor för Stockholms
läns landsting.

elaktigheterF för verksamheten kollektivtrafik 1996 årsi
kostnadsutjämning mellan landsting beräkningenisamt av
införandetillágg/avdrag

Kostnadsutjämningen för kollektivtrafiken beräknas i flera 1steg.
första beräkningengörs länsnivå,ett vareftersteg den hälf-ena

den beräknade ersättningen fördelas kommunkollektivetten iav
länet och den andra hälften landstinget. Kommunerna i länett
erhåller ersättning kommunens andel kom-moten som svarar av
munkollektivets i länet faktiska kollektivtrafikkostnader. Göteborg
och Malmö erhåller den andel de båda kommuner-motsom svarar

andel sina läns trafikkostnad.nas av
Vid beräkningen 1996 års kostnadsutjämning för kollektiv-av

trafiken fanns felaktiga värden i datamaterialet för denna fördel-
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ersättningarna Malmöhus Göteborg och Bohusning läns ochav
landsting. Orsaken de faktiskt använda värdena utgickläns är att

från icke korrekta värden angivits i bilaga till Statsbidrags-som en
beredningens betänkande grundSOU 1994:1 14. På attav samma
felaktigheter både införandereglerna ochi prövningenanvänts mot

kostnadsutjämningen effekten deti beräkningen blev dockav
totala utfallet for de båda landstingen inte lika beräk-stor som om

gjorts for enskilt införanderegler. Malmöhusningen år Förett utan
effekten från mil-reducerades övergångsreglerna 50övergenom

kronor till drygt miljoner kronor och för Göteborg ochjoner 3 Bo-
län från miljonerhus 3 till miljon kronor.1

landstingsGenom konstruktion påverkades övrigasystemets
respektive avgifter med i storleksordningen till kronorbidrag +4 -3

invånare inklusive effekter införandereglema for vissaper
landsting. kronor tillfrån knappt miljoner -1,3Detta 7motsvarar
miljoner kronor landsting.per

vårdhögskolaFörändringar dataunderlaget för verksamheten 1997i i
kostnadsurjämningårs mellan landsting

Kostnadsutjämningen for vårdhögskolan baseras antalet helårs-
studenter studerar vid vårdhögskolan i respektive landsting.som

Örebrogrundade sig beräkningarna for läns lands-För år 1997
felaktigt helårsstudenter studerar vid vård-ting antalett som

högskolan. Efter beslut statsbidragens storlek fattatsatt om upp-
täcktes det for lågt antal studenter hade inrapporterats tillettatt
Högskoleverket. i statistiken utelämnade helårsstudentemaDe 256

Örebroinnebär läns landsting under får miljoner1997 16,5att
kronor kronor invånare avgift det korrekta60 högre änper om

Övrigavärdet landstings utjämningsbidrag/avgift påver-använts.
med kronor invånare. från drygt tillkas 2 3 0,1Det motsvararper

miljoner kronor i för höga bidrag/för låga avgifter landsting.per
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uppkommakanfelVilka5 typer av

på intetstatistiskt underlageller fel i sättVad är enty-är rättsom
viktigtdethanteringsfel,räkne- eller är att sta-digt. Förutom rena

validitet,förhållandenbeskriver detistiken attavsett ex.man
Skattemyndighetentillarbetsgivare lämnarkontrolluppgifterde en

ocksåarbetsförhållanden. Detanställdasåterspeglar defaktiskt är
redovi-beräknade ochkorrektförhållandenaviktigt är mätta,att

reliabilitet.sade
ochkommunerutjämningen inomberäknaUnderlaget for att

omfattandemycketverksamheter byggerlandstings skilda en
redovisasbilagaregister. 2sammanställs från olika Istatistik som

beräk-används fördatakällorstatistik ocholikade typer somav
landsting.ochkommunerkostnadsutjämningen föriningarna

årsbefolkningsregister, 1990centralbyråns löpandeStatistiska
deräkenskapssammandragetbostadsräkningFolk- och ärsamt

antal elever iarbetslöshet,uppgifter,Vissaviktigaste. omex.
administ-också frångymnasieskolan hämtasiskilda etc,program

skilda plane-användas ifor kunnabearbetasregisterrativa attsom
haräldreomsorgen,fall, inomnågraringssammanhang. I som

basinforrnation.fågenomförts förfältundersökningar attstörre
Huvuddelennivåer.används olikaunderlagetstatistiskaDet

landsting,ellerantalsuppgifter kommunenklatämligen peravser
hushåll.ålder eller antal Dennai vissantal invånare typ avsom

kontrolleralättarelativtbred användning,hardata, är attensom
snabbt.regel mycketuppmärksammaseventuella feloch som
mycketoch medkomplex karaktärdata,Andra typer av merav
antal årmedellivslängdenanvändning,specialiserad över ettex.

kommunåldringar i vissglesbygdsboende ärellerlandsting enper
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mycket svåra kontrollera. Dessutom saknas ofta andraatt använ-
dare, skulle kunna bidra till hitta eventuella felaktigheter.attsom

Brister i kvaliteten i statistikunderlaget kan beskrivas utifrån en
mängd olika aspekter. dettaI sammanhang det i första handär re-
levant belysa vilken fel eller oväntad kvalitetsförsämringatt typ av

kan uppkomma och påverka utjämningssystemen. Medsom ut-
gångspunkt från utjämningssystemets databehov kan indelaman
fel och kvalitetsbrister i några kategorier. Se bilagaäven

Fel/ brister kvaliteteni basinformationi inrapportering till SCBav
eller statistikproducentannan

Statistiska centralbyrån och andra statistikproducenter iär stor ut-
sträckning beroende inrapportering basinformation frånav av
andra myndigheter, kommuner och landsting sedansom samman-
ställs till statistik. Det kan både gälla registerbaserad statistik som
inkomster från Riksskatteverket och enkla sammanställningar över
antal studerande vid vårdhögskolor från landstingen. Ansvarig sta-
tistikproducent skall naturligtvis kontrollera kvaliteten. Större av-
vikelser från tidigare år torde uppmärksammas, vid föränd-men
ringar statistikens innehåll eller insamlingsforfarande kan detav

mycket svårt upptäcka eventuella brister och få dessaatt rät-vara
tade innan statistiken kommit till användning. Exempel på fel i
inrapportering basinformation påverkat utjämningssyste-av som

fel i uppgiften antalet helårsstudenterär vidmet vårdhögskolanom
Örebroi läns landsting läsåret 1995/96.

Fel uppstår vid bearbetning basinformation och hosregistersom av
statistikproducenter:

Flera faktorerde används vid beräkningarna standard-av som av
kostnaderna fram sambearbetning skilda register.tas genom av

synnerligenDet viktigt förändringarär i registrens innehåll ochatt
uppbyggnad beaktas, liksom de framräknade variablernaatt grans-
kas innan de används i beräkningarna.
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Fel uppstår vid beräkning standardkostnader, bidrag ochsom av
avgifter i utjämningssystemet

Själva beräkningarna standardkostnader inom de skilda verk-av
samhetsområdena komplexa. En del de statistiskaär vari-stor av
ablerna aktualiseras årligen och hela räknas igenom årli-systemet

Misstag i beräkningsarbetet kan lätt uppstå och dessa kangen. vara
svåra upptäcka, mycket avstämningar.att Dennautan noggranna

fel har inträffat lagt fel värden för medellivs-typ närav man
längden i Kronobergs län i beräkningsmodellen för hälso- och
sjukvård.

Kvalitetsproblem vid förändringar istatistikförsörjningen och
basregister

kvalitetsproblemEn statistik- eller administra-typ är närannan av
tiva förändras sådant statistikens innehåll ochsystem sättett att
variablernas betydelse ändras. Exempel sådant kan närvara
folkbokföringen överfördes från kyrkan till Skattemyndigheten,
vilket under övergångstid påverkade befolkningsstatistiken,en
särskilt flyttningsstatistiken. Förändringar i inkomstbeskattning,
socialförsäkring, arbetsmarknadspolitiska åtgärder återverkaretc.
indirekt statistikens innehåll.

Kvalitetsproblem förutsätts beaktade vid överväganden och valsom
faktorerav

Flera de faktorer ligger till grund för beräkning stan-av som av
dardkostnader baseras statistik från Folk- och bostadsräkningen

eller1990 andra källor inte aktualiseras löpande. Kvalitetsom
och relevans i dessa underlag försämras med tiden. Vissa faktorer
baseras urvalsundersökningar eller syntetiska skattningar där
kvalitet for små kommuner kan osäker beräknad för-vara ex.
värvsfrekvens för småbarnsföräldrar i bamomsorgsmodellen. Bort-
fall i Folk- och bostadsräkningen också exempel liknandeär
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kvalitetsproblem främst i storstadsområdena, viss osäker-som, ger
het i samboende- och hushållsstruktur i modellen för hälso-ex.
och sjukvård.

Vid beräkning standardkostnader med hjälp bestämdav av en
modell, påverkas naturligtvis precisionen förhållandena ändrasom
så sambanden mellan de faktoreratt ingår i modellen föränd-som

Detta gäller både i de fall modellen ligger fast förras. längreen
period, där beräkningarna aktualiseras årligen, ochmen stan-om
dardkostnadema inte räknas årligen ligger låsta underutanom en
femårsperiod.

Man får dock förutsätta dessa frågor har beaktatsatt när man
utvecklat och föreslagit vilken statistikunderlag ochtyp model-av
ler skall utnyttjas i utjämningssystemets skilda delar.som

Oklarheter vad gäller tolkningen underlagsdata för de olikaav
delmodellerna

Vid deöversynen skilda delarna kostnadsutjämningen harav av
vissa fel i det beräkningsunderlagsmärre vid skatt-använtssom
ningen delmodellema konstaterats. Dessa har till underav rättats
hand. På har oklarheter isätt tolkningarna hur någrasamma av
faktorer i modellerna exakt skall definieras under hand.retts ut
Denna oklarheter i självatyp modellerna bör klar-av numera vara
lagda och åtgärdade.

Hur skulle kunna vilka fel bör föranledaavgränsaman rättningsom

Det inte möjligtär utifrån kriterier typ felatt förhandom av
förutse alla felaktigheter skulle kunna uppstå och föreslå vilkasom

bör till. irättas Var, kedjan från det grunddata levererassom till
statistikproducenten till beräkningen avgifter och bidrag,av even-
tuella fel uppkommit, kan inte ha någon principiell betydelseanses
för och hur de skall rättas.om

Kvalitetsaspekter bör ha vid utformningenövervägtssom av
bör dock inte föranledasystemen rättning eller justering. Detta
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innebär eventuella kvalitetsbrister kan uppstå, skall be-att som
traktas fel, i den mån beräkningarna följer vad isom som anges
förordningen.

Rättningarna bör således begränsas till sådana fel berorsom
det statistiska underlaget inrapporterats eller bearbetatsatt ett

icke dock föraDet väldigt långt, skullesätt.avsett synes om man
beräkningarnajustera i den händelse brister skulle uppträda i sta-

tistik inlemmats i Sveriges officiella statistik i den månsom upp-
gifter i den officiella statistiken statistikansvarig myndig-rättas av
het bör naturligtvis detta beaktas i utjämningssystemet.

förutsättningEn för fel skall kunna eventuellarättas, äratt att
felaktigheter i statistiken skall kunna med värden medersättas rätta
rimlig ansträngning och i rimlig tid. inteDet alls självklartär att
detta möjligt. Om grunddata felaktigt, kan detär ärex. vara
omöjligt få fram värden. dennaI fall, liksom deträttaatt närtyp av
uppkommer oväntade kvalitetsforändringar i statistiken, måste det
finnas någon reglerat forfarande för hur skall hanteratyp av man
bristerna i statistiken, beräkna närmevärden kan använ-ex. som
das i stället.
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Nuvarande förutsättningar och6

möjligheter felrättaatt

6.1 Förutsättningar

och landsting strukturkostnadKommuner överstiger den förvars
landet genomsnittliga strukturkostnaden invånare ellerper vars
garanterade skatteunderlag överstiger det uppräknade skatteun-
derlaget har till bidrag. och landstingKommunerrätt ett vars
strukturkostnad understiger den för landet genomsnittliga eller

garanterade skatteunderlag understiger det uppräknade skat-vars
teunderlaget skall betala avgift.en

Skattemyndigheten fattar beslut bidragens och avgiftemasom
storlek och lämnar besked till kommunerna och landstingen senast

januari bidrags-den 25 och avgiftsåret.
Bidragen skall betalas och avgiften skall betalasut genom av-

i samband med ochräkning motsvarande gäller vidsätt som
utbetalningen kommunalskattemedel. Utbetalningen sker må-av
nadsvis den tredje vardagen efter den i månaden.17:e

skattemyndighetens handläggning förvaltningsärendenFör av
gäller förvaltningslagen. Skattemyndighetens beslut utjäm-om
ningsbidrag och utjämningsavgift faller under begreppet myn-
dighetsutövning.

Möjligheter6.2 felrättaatt

expedieringenFöre

den tidpunkt då Skattemyndigheten har expedierat sitt beslutFöre
myndigheten full frihethar ändra beslutet. Alla beslut ännuatt som

expedieratsinte har kan följdändras. Skattemyndighetens beslut
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expedieras normalt någon gång i mitten januari. Den tid som
förflyter mellan den tidpunkt då Skattemyndigheten fattar sitt be-
slut och beslutet expedieras oftast endastär några dagar varför det
här främst fråga korrigeringarär skrivfel upptäcksom av rena som
direkt.

Efter det besluten har expedieratsatt måste de behandlas indi-
viduellt. Uppdagas det det har blivit fel i beslutatt fårett man

det finnspröva förutsättningar det beslutet.rättaom Attatt rätta ett
beslut på grund det blivit fel i beslutatt normalt inteett ärannatav
möjligt efter det besluten har expedierats.att

Rättelse skrivfel och liknandeav

Skattemyndigheten kan skrivfel,rätta räknefel och liknande förbi-
seendefel 26 förvaltningslagen.§ För sådant fel skallatt ett
kunna krävs deträttas frågaär uppenbaratt oriktighet. Feletom en
skall sådant och medatt normal iakttagelseförmågavara var en en
borde kunna upptäcka felet. Som regel bör felet framgå enbartav
själva beslutet.

Skattemyndigheten har inte någon skyldighet förbise-rättaatt
endefel, endast befogenhet det. detRör siggöra felatten om av
saklig betydelse, får myndigheten i regel skyldig rättaattanses
felet. Någon tidsspärr för rättelsemöjligheten finns inte. Eftersom
det bara får sigröra uppenbaraoriktigheter, torde det dockom
sällan inträffa sådant fel upptäcks förstatt ett sedan lång tid för-
flutit efter det beslutet meddelats.att

Skattemyndighetens omprövningsplikt

Skattemyndigheten under vissa förutsättningarär skyldig rättaatt
felaktigt beslut 27 § förvaltningslagen.ett
Följande förutsättningar skall uppfylldatre för skatte-attvara

myndigheten skall skyldig felaktigt beslut:rättaatt ettvara
Skattemyndigheten skall finna beslutet uppenbart orik-äratt-
tigt,
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beslutet skall kunna ändras snabbt och enkelt, och-
ändringen skall kunna ske blir till nackdel fordetutan att-
någon enskild part.

Rättelse kan ske längeså Skattemyndigheten inte överlämnat
handlingarna till regeringen for överprövning.

Skattemyndighetens självrättelsebefogenhet

Omprövningsskyldigheten enligt förvaltningslagen omfattar endast
fallde då Skattemyndigheten skyldig felaktigtär omprövaatt ett

beslut. möjligheterDe Skattemyndigheten har felaktigträttaatt ett
beslut i praxis utvecklade förvaltningsbeslu-principerstyrs av om

rättskraft. Enligt dessa principer beror möjligheten ändratens att
beslut efter expedieringen beslutets karaktär.ett

beslutEtt bidrag gynnande beslut i regel inte kanär ettom som
återkallas. Ett gynnande beslut kan dock ändras återkallelse-om
förbehåll finns i författning eller beslut, säkerhetsskäl föreligger

vilseledandeeller uppgifter har lämnats.
Ett avgiftsbeslut i princip orubbligt inte uttryckli-är annatom
har föreskrivits.gen

Slutsatser möjligheterna ändra fel det kommunalaiattom
utjämningssystemet

kommunalaDet utjämningssystemet fungerar så att summan av
alla bidrag alla avgifter, vilket innebärmotsvarar attsumman av
utjämningen i princip gårjämnt ut.

kommunHar någon på grund felaktiga beräkningar fått ettav
för litet bidrag eller for avgift innebär detta övrigastor atten
kommuner fått för bidrag eller för låga avgifter.stora

Korrigering fel kan idag endast fullt dvs. allagöras ut,av
kommuners bidrag eller avgift innan Skattemyndigheten harrättas,
expedierat sina beslut. Efter denna tidpunkt måste varje beslut be-
handlas individuellt och förutsättningarna ändra beslut måsteatt

individuellt. Skall ytterligare medel betalasprövas grundut av
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fel motsvarande belopp kanett âterkrävas fi-utan att uppstår ett
nansieringsproblem.

På grund utjämningssystemets komplexitet de fel kanärav som
uppkomma sällan uppenbara och rättelse kan därför inte pågöras
denna grund. Avgiftsbeslutet står i princip fast och bidragsbesluten
kan i princip inte till nackdel För bidragsberättigad.rättas Möj-en
ligheterna fel uppdagasrätta i således mycketatt ärsystemetsom
begränsade idag.
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överväganden och förslag till7 ny
beslutsordning

Skattemyndigheten fattar förstUtredningens förslag: ett pre-
respektive avgift och sedan slutligtliminärt beslut bidrag ettom

fattats kan Skattemyndig-beslut. det slutliga beslutet harInnan
för samtliga kom-ändra både till fördel och till nackdelheten

och fel i beslutsunderlaget uppdagas.landsting ettmuner om

tillfredsställande det finns såKommittén bedömer det inte äratt att
uppkomma i utjäm-begränsade möjligheter fel kanrättaatt som
utjämningssystemetningssystemet. Huvudsyftet med bidrags- och

förutsättningar kommu-skapa likvärdiga ekonomiska mellanär att
långtgående utjäm-respektive landsting. skerDetta genom enner

inkomster och för strukturelltning skillnader i beskattningsbaraav
kostnadsskillnader. skapa likvärdiga förutsätt-betingade För att

förmårbeaktar så många faktorer detningar krävs attatt systemet
fånga den komplexa verkligheten. därför mycketSystemet ärupp
detaljrikt sina beståndsdelar. följs också föri Systemet att ut-upp

förutsätt-värdera förmåga skapa likvärdiga ekonomiskadess att
för kunna föreslå förändringar det visar signingar och attatt om

uppfyller detta mål. Uppföljningen syftar tilldet inte även att an-
i förhållande till utvecklingen och förändringensystemet avpassa

kommunala verksamheten.den
skall finnas små möjligheter felak-det endastAtt rättaatt rena

inte tillfredsställande. idag gällande reglerna medförtigheter Deär
finansieringsproblem fel till fördeldels det kan uppstå rättaattatt

landsting samtidigt inte kanför ellerkommun ett tasom manen
dels medföra sned fördel-tillbaka från andra, det kanatt enpengar
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ning medel i så rättvisetanken går förlorad. Syste-systemet attav
komplexitet vidtar alla tänkbara åtgär-gör ävenmets att, om man

der för förebygga fel, räkna med fel kanså måste ändåatt attman
uppkomma. Samtidigt det viktigt kommunerna och lands-är att
tingen stabila planeringsförutsättningar. Kommunerna ochges
landstingen skall behöva i oviss-inte under någon längre tid sväva
het avgiftvad det slutliga beloppet för bidrag respektive kanom
komma bli.att

Kommittén föreslår därför Skattemyndigheten fattar två be-att
preliminärt Skattemyndighetenslut. och sedan slutligt.Först ett ett

föreslås lämna uppgift det preliminära beslutet den 15senastom
januari under bidrags- och avgiftsåret. den tidigaste tid-Detta är
punkt kan bestämmas för skattemyndighetens beslut eftersomsom
det fullständiga underlaget centralbyrån kommerfrån Statistiska
först preliminärt i detden 10 januari. preliminära beslutetDet är

kontrollera skatte-avseendet alla berörda chansatt parter attges
preliminärtmyndighetens beslut. Beslutsunderlaget inteär ärutan

grunda sittdet fullständiga underlag skattemyndigheten skallsom
preliminärabeslut på. Efter skattemyndigheten har skickat deatt ut

till och medbesluten har kommuner och landsting möjlighet att
februari uppkommit i underlaget till beslu-den påtala fel15 att ett

inte fel tid borde skattemyndighetenPåtalas något inom dennatet.
Uppdagasfatta det slutliga under februari månad.kunna beslutet

Statistiskadet det finnas tid fördäremot något fel måsteär cent-att
tilloch fram underlagralbyrån beräkningargöra nyttatt tanya

beräknas två veckor. Skatte-Skattemyndigheten. kanDetta ta ca
överväganden till ändringmyndigheten måste härefter skicka ut av

landstingen. ochbesluten till kommunerna och Kommunerna
beräk-veckor för kontroll delandstingen bör minst två nyages av
hinnertill viss tidsmarginalningarna. dessutom läggerOm man en

månadsfelet tillinte någon justering på grund göras ut-av mars
därförKommittén föreslårbetalning kommunalskattemedel.av

för uppgift bidragensapril dag lämnaden 15 attsenastesom om
den praktiskaavgiftemas storlek. sammanställningoch En av

bilagautredningens förslag redovisas ihanteringen av
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Med de Förebyggande åtgärderna, kommittén föreslår isom av-
snitt bör risken för fel skall uppkomma minimeras. Detatt pre-
liminära beslutet torde således i de allra flesta fall detsammavara

det Slutliga. Som kan fördock risken felangetts attsom ovan upp-
kommer aldrig helt uteslutas. denGenom föreslagna beslutsord-
ningen införs möjlighet korrigera eventuella fel fullt såatt ut atten
inga oönskade snedvridningseffekter iuppstår Systemet.

Förslaget till beslutsordning med relativt kort tid mel-en ny en
lan det preliminära och slutliga beslutet bör incitament förettvara
samtliga inblandade kontrollera alla belopp inför det Slutligaatt
beslutet. Skulle det så det ändå finns fel i beräkningsun-attvara
derlaget upptäcks efter skattemyndighetens Slutliga beslutsom
gäller regler idag avseende rättelse, dvs. individuellsamma som en
bedömning varje beslut för sig. Vidare finns möjlighet attav en
överklaga till regeringen det här bara den klagandeär ävenmen
kommunens eller det klagande landstingets beslut kan prövas.som
Finansieringsproblem och oönskade Snedvridningseffekter i sys-

återstår efter det definitiva beslutet, får i detta lägetemet, som man
för kommuner och landsting skall få relativtacceptera att ett

snabbt definitivt beslut och därmed möjlighet till stabila plane-ges
ringsförutsättningar.

kanVem rättelseinitiera en

till SkattemyndighetenDet skall påtala felär upptäcksettman som
detoch Skattemyndigheten efter samråd medär StatistiskaSom

centralbyrån har fel föreligger. Det kan olikaavgöraatt ettom
komma till skattemyndighetens kännedom fel harSätt att ett upp-

liggerstått. dock iDet sakens det främst berörda kom-ärnatur att
och landsting eller Statistiska centralbyrån kommer attmuner Som

initiativtagare. Eftersom det Statistiska centralbyrånärvara som
beräkningarna får Skattemyndigheten förgör vända sig dit omräk-

ning någon har påtalat fel.ettom
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länge kanHur fel rättas

Begäran rättelse bidragets eller avgiftens storlek grundom av
fel skall framställas den februari.15 Härefter måste tidsenastav

finnas för Statistiska centralbyrån Skall kunna räkna belop-att om
för Skattemyndigheten Skall kunna kommunicerasamt att medpen

samtliga berörda och skicka besluten den april.l5 ln-ut senast
kommer ingen begäran rättelse beslutet bör Skattemyndig-om av
heten kunna fatta det beslutet under februari månad.nya

Tidsrymden mellan det preliminära och det slutliga beslutet,
normalt dryg månad och maximalt månader,tre är avväg-en en
ning mellan å sidan kommunerna, landstingen, Statistiskaattena
centralbyrån och Skattemyndigheten skall ha rimlig tid på sig att
kontrollera samtliga uppgifter och å andra sidan kommunernaatt
och landstingen inte under någon längre tidsrymd Skall behöva

i ovisshetsväva hur det Slutliga beloppet kommer bli.stort attom

Vilka fel kan korrigeras

finnsDet ingen anledning undanta några fel från korrigeringatt
eller några beloppsgränser for fel Skallatt Felrättas.attange som
upptäcks inom den tidsrymd fel kan Skallrättas rättas.som

skerHur korrigeringen

Tillägg för bidrag respektive avräkning för avgift Sker i samband
med utbetalningen kommunalskattemedel och regleras i i4 §av
lagen 1965:269 med särskilda bestämmelser kommuns ochom

menighets utdebitering skatt,annan av m.m.
Kommittén föreslår ändring i denna lag innebär atten som om

utbetalningen för januari, februari och inte riktig skallärmars
jämkning ske i fråga utbetalningen i april eller, det frågaärom om

belopp, fördelasstörre på utbetalningarna iett april, maj ochom
juni. Det Skattemyndighetenär bedömningen detgör ärSom om
fråga belopp.störreettom
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Nar skall den beslutsordningen börja gällanya

Det angelägetär den beslutsordningenatt träder i kraft vidnya en
tidpunkt så eventuella fel kan hanterasatt i den ordningen.nya nya

Kommittén Föreslår därför lagändringen skall träda iatt kraft
den januaril 1998 så den beslutsordningenatt tillämpas frånnya
och med bidrags- och avgiftsåret 1998.





SOU 1997:93 37

Övriga8 åtgärder

8.1 Back up-system

endastDet i landstingensär utjämningssystem fel hittills harsom
uppdagats. Detta kommunerna flermånga och har be-trots att är
tydligt fler faktorer med i beräkningarna. Genom samarbete mellan
Statistiska centralbyrån och Svenska Kommunförbundet finns en
back up-beräkning i kostnadsutjämningen mellan kommunerna.
Kommittén har erfarit Statistiska centralbyrån planerar inforatt att

skapa1998 back i kostnadsutjämningen mellanett ävenup-system
landstingen. Vidare planerar ha datalagring i tvåatt separataman
dataformat genomföra beräkningarna i två olikasamt program.

Kommittén positivt dessa förebyggande åtgärderattser ge-
nomförs för minimera risken för fel i framtiden.att

Fullständigt8.2 beräkningsunderlag

Utredningens förslag: Kommuner och landsting får tillgång till
det fullständiga beräkningsunderlaget har för be-använts attsom
räkna kommunens eller landstingets bidrag respektive avgift.

kommunerNär och landsting får kännedom Skattemyndighe-om
beslut bidrag respektive avgift bifogas specifikationtens om en av

Ävenvad ingår i bidraget respektive avgiften. Statistiskasom cent-
ralbyråns tabellhäfte omfattar det slutliga utfallet beräk-som av
ningar statsbidrag enligt gällande bidrags- ochav m.m.
utjämningssystem skickas till kommuner och landsting. Häftena
innehåller uppgifter samtliga kommuners och landstingsom
bidragsinkomster, inkomst- och kostnadsutjämning. Vidare finns
några exempel hur har räknat värdena för olika delar.utman

fullständigaDet underlaget for den enskilda kommunen skickas
dock inte ut.
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Kommittén för ochkommuner landsting skallatt attanser
kunna upptäcka fel i beräkningarna ha tillgång till detbör de un-
derlag beräkningarna baserade lands-på. Kommuner ochärsom

fåting bör värdena samtliga variableringående och förkla-
ringar till hur standardkostnaden beräknad för varje ingåendeär
verksamhet eller kostnad för den berörda be-kommunen eller det
rörda landstinget. det skatteutjämningssystem fannsI före årsom
1993 skickades sådant underlag möjligt bör det fullstän-Omett ut.
diga underlaget skickas redan Statistiska centralbyrån undernärut
september före bidrags-månad året och avgiftsåret lämnar uppgift
till varje kommun och landsting preliminära avgif-bidrag ochom

fall bör det bifogas skattemyndighetensI preliminära be-ter. vart
slut skickas under januari månad bidrags- avgiftsåret.ochutsom
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9 Författningskommentar

9.1 Förslaget till lag ändring i lagenom

1995: 1 515 utjämningsbidrag tillom

kommuner och landsting
förstal stycket stadgas Skattemyndigheten skall beslutaatt preli-

minärt bidragens storlek. Detta beslut grundas dock på fullstän-ett
digt underlag.

andra1 stycket kommuner och landsting kanatt påtalaanges att
fel uppkommit i underlaget förett beslutet. För skall kunnaatt man

tala fel i underlaget skall detett fråga uppgifterom vara om som
inrapporterats eller bearbetats på icke Ett sådantett felsätt.avsett
kan det finnst.ex. uppgift iatt den officiella statistikenvara en
men för viss kommun har den misstag inte i beräk-en använtsav
ningen. Ett exempel fel iannat är datahanteringenatt ett gör att
variabeln för landsting misstag inte blivitett uppdateradav trots att
alla andra landstings variabler uppdaterats i detta avseende. Det är
Skattemyndigheten efter samråd med Statistiska centralbyrånsom
har fel iavgöra underlagetatt föreligger.ettom

1 tredje stycket regleras Skattemyndigheten slutligtatt skall
fastställa bidragens storlek och den tidpunkt Skattemyndigheten

skall lämna uppgift dessasenast till varje kommun.om

9.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1995:1516 utjämningsavgift förom

kommuner och landsting
Ändringen i 9 § ändringen i 9 § lagenmotsvarar 1995:1515 om
utjämningsbidrag till kommuner och landsting.
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9.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1965:269 med särskilda bestämmelser om

kommun och menighets utdebiteringannan

skatt,av m.m.

fjärde stycketI huvudregel något de beloppattanges som om av
utbetalningarna i januari, februari och grundats intesom mars

tolftedel kommunens fordran skall den jämkningmotsvarar en av
skall grund detta avseende aprilutbetal-göras görassom av

ningen. detOm fråga belopp skall dock jämk-är störreettom
ningen fördelas utbetalningarna i april, maj och juni månader.
Det Skattemyndigheten bedömningen vadär gör är ettsom av som

belopp.större
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Bilaga 1

/rhx
Kommittédirektiv

Dir.

1997:32

Tilläggsdirektiv till Kommittén Fi 1995:16 om

uppföljning och utveckling det utjämnings-av nya
för kommuner och landstingsystemet

Beslut vid regeringssammanträde den februaril3 1997.

Sammanfattning uppdragetav

Kommittén skall utreda dels behov och utformning utjämningav en av
kostnadsskillnader mellan kommuner för verksamhet enligt lagen
1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade, delsom
huruvida felaktigheter i beräkningarna utjämningsbidrag ochav
utjämningsavgift skall korrigeras i efterhand och i så fall vilket sätt.

Det statsbidrags- och utjämningssystemetnya

januariDen l infördes1996 statsbidrags- och utjämningssystemett nytt
för kommuner och landsting. parlamentarisktEn kommittésammansatt



SOU 1997:93

tillkallades redan i augusti 1995 for följa och utvärderaatt samtupp
lämna förslag i syfte utveckla dir. 1995:1 18.att systemet

Statsbidrags- och utjämningssystemet består, förutom generelltettav
invånarbaserat statsbidrag inkomstutjämning, utjämning för struk-av
turellt betingade kostnadsskillnader införanderegler. Inkomst-samt
utjämningen och kostnadsutjämningen bygger de kommuner ochatt
landsting har högre skattekraft eller struktur änsom en mer gynnsam
genomsnittet får betala utjämningsavgift till och de harstaten atten som

lägre skattekraft eller mindre struktur genomsnittet fåränen gynnsam
frånutjämningsbidrag Deett sammanlagda utjämningsbidragenstaten.

respektive utjämningsavgiftema för kommuner och landsting iuppgår
princip till lika belopp vilket innebär neutralt forstora äratt systemet
statsbudgeten.

När det gäller utjämningssystemet finns två aktuella frågeställningar
behöver belysas ytterligare. forstaDen frågan behov ochärsom om

utformning utjämning kostnadsskillnader mellan kommunerav en av
för verksamhet enligt lagen 1993:387 stöd och service till vissaom
funktionshindrade. Den andra frågan gäller huruvida felaktigheter i
beräkningarna utjämningsbidrag och utjämningsavgift skall korri-av

i efterhand.geras

Utredningar kostnadsskillnaderutjämning för verksamhetom av
enligt lagen stöd och till funktionshindradeservice vissaom

Den januaril trädde1994 lagen 1993:387 stöd och service tillom
vissa funktionshindrade LSS i kraft. Lagen innebär bl.a. de tidigareatt
omsorgsinsatsema för med utvecklingsstörning m.fl. har fortspersoner

från landstingen tillöver kommunerna. Huvudmannaskapsförändringen
har genomförts successivt under åren till1991 1996. Metoden för att
ekonomiskt reglera huvudmannaskapsförändringar har i allmänhet skett

skatteväxling i kombination med särskilda länsvisa mellan-genom
kommunala kostnadsutjämningssystem. fall1 något har landstinget
lämnat särskilt bidrag till kommunerna. finnsDet emellertid stora
kostnadsskillnader mellan kommuner for LSS-insatser.

Redan i utredningsarbetet föregick det nationella utjämnings-som
införande diskuterades frågan möjligheternasystemets och behovetom
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inom för kostnadsutjänmingen också utjämna förattav ramen
kostnader för insatser enligt LSS. Det fanns emellertid inte ett
tillräckligt underlag för fastställa vilka strukturella faktoreratt som
påverkar kostnaderna och skulle kunna ligga till grund försom en
utjämningsmodell. Regeringen beslutade därför den 24 maj 1995 att
tillsätta arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift utredaatten
frågan. Arbetsgruppen lämnade sin ijuni 1996 Ds 1996:47.rapport

Arbetsgruppen gjorde bedömningen nationellt kostnads-att ett
utjämningssystem det lämpliga alternativet förär utjämnamest att
kostnadsskillnader mellan kommuner för LSS-insatser och sådantatt ett

bör kunna infogas i det existerande nationella statsbidrag-system och
utjämningssystemet. Arbetsgruppen föreslog också faktorer skullesom
kunna användas i sådant kostnadsutjämningssystem. Gruppen kons-ett
taterade emellertid ytterligare statistik skulle krävas för utformaatt att

utjämningssystem.ett
Socialdepartementet har därefter genomfört fältstudie i syfte fåatten

fram ytterligare underlag. l urval landets kommuner har antaletett av
LSS-insatser, innehållet i insatserna och de därav följande kostnaderna
analyserats. Resultatet faltstudien förslag till konstruktionsamt ettav av

för utjämna för kostnadsskillnader för verksamhetett system enligtatt
LSS kommer redovisas inom kort.att

Problem vid beräkningar utjämningsavgzjft och uzjämningsbidragav

Statistiska centralbyrån SCB beräknar varje år utjämningsbidrag
respektive utjämningsavgift. Utjämningssystemet komplext ochär
beräkningarna baseras många olika faktorer. vilket kräver ett
omfattande statistikunderlag för varje kommun och landsting.

SCB skall den oktoberl året före det år bidrag betalassenast utsom
lämna uppgift till varje kommun och landsting preliminära bidragom
och avgifter. Dessa därigenom möjlighet i tid upptäckaattges even-
tuella felaktigheter.

Skattemyndigheten fastställer bidragens storlek lämnar,samt senast
den januari25 det år bidrag betalas uppgift bidragets storlekut,som om
till varje kommun och landsting. Skattemyndighetens beslut får
överklagas hos regeringen.
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Om fel skulle uppstå i de definitiva beräkningarna,ett kan det
vissa följdeffekter. l kostnadsutjämningen beräknas bidragets ellerex.
avgiftens storlek för varje kommun respektive landsting skillnadensom
mellan kommunvis respektive landstingsvis beräknad kostnad ochen
den för landet genomsnittliga kostnaden invånare. Ett fel iper
beräkningarna för enskild kommun eller enskilt landsting kanetten
innebära den genomsnittliga kostnaden föratt landet också blir fel,
vilket därmed kan påverka bidragen och avgiften för alla andra
kommuner eller landsting.

Uppdraget

Utjämning kostnadsskillnader för verksamhet enligt lagen stödav om
och till funktionshindradeservice vissa

Utifrån det underlag Socialdepartementet har redovisat skallsom
kommittén ställning till det finns behovta nationell utjämningom av en
för kostnadsskillnader mellan kommuner for verksamhet enligt LSS.
Om så fallet skall kommitténär föreslå hur utjämning bör utformas,en

den bör införasnär hur införandet skall ske. Kommittén därvidbörsamt
bedöma behovet och konstruktionen införanderegler vilkasamtav
övriga förändringar krävs. frågaEn gäller hur de nuvarandet.ex.som
inomregionala kostnadsutjämningssystemen bör hanteras.

Hantering felaktigheter beräkningarnaiav

Kommittén skall utreda hur felaktigheter i beräkningarna bör hanteras
de upptäcks efter det skattemyndighetema har fastställtattom

utjämningsbidrag och utjämningsavgift. En utgångspunkt för
kommittén skall eventuella korrigeringar felaktigheter iattvara av
beräkningarna måste ske så de kan finansieras inom utjämnings-att
systemets ram.

korrigeringareventuellaFrågan bör belysas flera aspekter. Enom ur
fråga det möjligt i efterhandär är kräva tillbaka utbetalningattom en
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beror fel i beräkningsunderlaget. frågaEnt.ex. ärsom t.ex.annan
initiativ korrigering skall kunna göras.vems en

Kommittén skall beskriva vilka fel kan uppkommatyper av som
vilka dessa bör aktuella för eventuell korrigering.samt av som vara

Om kommittén finner felaktigheter bör korrigeras, skallatt
kommittén föreslå hur korrigeringen kan ske. Kommittén skall även ta
ställning till det skall finnas tidsgräns för korrigera fel ochattom en om
undantag från korrigering bör finnas vid mindre belopp.t.ex.

Kommittén skall, så krävs, föreslå ändringar i gällande lagar ochom
förordningar.

Redovisning uppdragetav

Tilläggsuppdraget skall redovisas den juni10 1997.senast

Inrikesdepanementet
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Bilaga 2

Typ statistik och källor i kostnadsutjämningenav
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Typ statistik källor används i modellerna förochav som
statistik KällaTyp av u, cl §2å 2%8

E.:°E :sm i... uäo U 3
totalbefolkningSCB,registerKön över

Ålder totalbefolkningSCB.registeröver x x x
Medborgarskap register totalbefolkningSCB, över x
Arbetslösheti kommunen AMS, SCB

totalbefolkningTotal befolkning 10åren SCB,registeröversenaste
studiestödsnämndenlnackorderadegymnasieelever Centrala x

eñer skolstatistikElever gymnasieprogram SCB, x
Helårsstuderandevid vårdhögskola SCB,högskolestatistik

inkomststatistikskattekrañ SCB,taxeringsKommunens
Folk- och bostadsräkningen1990Samboende SCB

Hushållstyp Folk- och bostadsräkningen1990SCB
bostadsräkningen1990efterkön ålder SCBFolk- ochSEl

Genomsnittligvårdkostnad från Malmöhuslänslandsting1992Data
Genomsnittligvårdkostnad Särskildfältundersökning
Medellivslängdefterkön ålder bearbetning befolkningsregisterSCB av

Årlig sysselsättningsstatistikFöräldrarefterveckoarbetstid SCB
bostadsräkningen1990Förvärvsarbetandedagbefolkning SCBFolk- och

befolkningsregisterförsamlings bearbetningFlyttare SCBöver gräns av
baserad datafrån LMV/SCBtillägg för skolor studie påKommunspec små Spec

från LMV/SCBstudiebaseradpådataKommunspectillägg för Skolskjutsar Spec
baserad datafrån LMV/SCBGlesbygdsboende80-w hemtjänst Specstudie på

1990Folk- ochbostadsräkningenindexpå invånardistans SCBKommunens
datafrån LMV/SCBBebyggelsestrukturi landsting Specstudiebaseradpå

Folk- och bostadsräkningen1990Glesbygd/tätortsgrad,kommunvis SCB
kommunvis VägverketKlimatzon

SpeciellindelningOrtstilläggför kommunvisvägar,
Geologiskaundersökningarförhållanden,kommunvis SverigesGeotekniska

SpeciellstudieEnergiindex,kommunvis
kommunvis SCB,byggnadsstatistikByggkostnadsindex,

kallortsgrupperingKallortsindex,kommunvis Tidigare
for kolltraf SpeciellinventeringKommunandel kostnav

Öar för arbetsresor Speciellinventeringfärjam
Kommunareal SCB

från LMV/SCBbefunderlag studiebaseradpådataLokalt/regionalt Spec
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kostnadsut mellan kommuner och landsämn en
a. d.

o..

X
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Bilaga 3

Exempelfel/ oklarhetTyp av
basinformation tillinrapporteringFel i av

statistikproducenten
Örebrovårdhögskolan iprimär uppgiftsläm- dataSifferfel underlag från Ti omex

nare

arbetslöshetfrån gälla dataOtillräcklig kvalitet i underlag primär Kan t ex om
från AMSuppgiftslämnare

uppstår bearbetning basin-Fel vid avsom
formation och register

oftaTroligen ganska vanligtsammanställt inom SCBSifferfel i underlag men
mycket svårt hittaeller statistikproducent attannan

uppstår iberäkningarnaFel vid självasom
utjämningssystemet

och sjukvården ihälso- Krono-TRäknefel vid kalkylarbete ex
berg

förändringar i statistik-Kvalitetsproblem vid
lörsörjningen

Förändringar i inkomstslag vidprimärtInnehållsmässiga förändringar av
socialförsäk-regler förockså används för beskattning,administrativa system som

arbetsmarknadspolitiskaring ellerstatistikproduktion
innehållsmässigaåtgärder ger
i statistiken.förändringar

i registerhanteringregisterupp- Förändringarhantering ochFörändringar i som
folkbokfö-huvudman föradministrativa ändradläggning primärt systemav

statistikenspåverkastatistikproduktion ringen kanforockså användssom
kvalitet

sidaForts. nästa
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Typ fel/ oklarhet Exempelav
Kvalitetsproblem förutsätts beaktade vidsom
val faktorerav

Representativiteten i data baserade Modellen Förhälso- sjukvårdoch
förhållande i urval kommuner eller förhållandenbaseras i Malmöhusett
landsting läns landsting, modellen för äldreom-

baseraspå förhållanden i ettsorg
urval kommuner.

Kvalitet i för smådata kommuner Data arbetstidens längd fornär om
uppgifterna helt eller delvis baserade förvärvsarbetande småbarnsföräldrar
urvalsundersökningar baseraspå skattningar där urvalsun-

dersökningar nyttjats

Bortfall eller kvalitetsproblem i underlag Kan gälla samboendeenl FoB 90 i
sammanställt inom SCB eller statistik- storstädernaannan
producent

Oklarheter vid tolkningen underlagsdataav
för delmodellerna

Fel i underlagsdata på vilket modellen Några exempel funna vidsmärre
skattats översynen

Osäker kvalitet i underlagsdata boendeT i glesbygd där bättreex
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HanteringenDen praktiska förslagutredningensav

Förslaget beslutsordning kommer få konsekvenser förattom en ny
Statistiska centralbyråns och skattemyndighetens praktiska hante-
ringen utjämningssystemet.av

dag finns följande datum förI angivna i lagar och förordningar
hanteringen beräkningar och beslut utjämningsbidrag ochav om
utjämningsavgift för kommuner och landsting:

okt Statistiska centralbyrån skall uppgift till varje1 lämna kommun
och landsting preliminära bidrag/avgifterom

10jan Statistiska tillcentralbyrån skall lämna uppgifter beräknatssom
Skattemyndigheten.

storlek25 jan Skattemyndigheten fastställer bidragens/avgifternas
uppgiftlämnar till varje kommun och landsting storlekensamt avom

dess bidrag/avgift.

till den beslutsordningen leder till följande hantering:Förslaget nya

ochStatistiska centralbyrån uppgift tillokt lämnar varje kommunl
preliminära bidrag/avgifter. Sammanställningarlandsting avom

beräkningsunderlaget bifogas.

Statistiska uppgifter Skattemyndighe-centralbyrån lämnar till10 jan

ten.
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l5 jan Skattemyndigheten beslutar de preliminära bidra-om
gens/avgifternas storlek lämnar uppgift till varje kommun ochsamt
landsting storleken dess bidrag/avgift.om av

15 jan-IS feb Kommuner och landsting kan felpåtala i beräkningarna.

feb-l4l6 april felOm uppdagas får Statistiska centralbyrån göra nya
beräkningar. Skattemyndigheten måste därefter skicka övervägan-ut
den till ändring beslutet till berörda kommuner och landsting.av
Kommunerna landstingenoch mäste tillfälle kontrollera deattges nya
beräkningarna. Skattemyndigheten måste vidta åtgärder för ändraatt
utbetalningsbelopp och förbereda redovisningsräkningar.nya

april Skattemyndigheten15 fastställer bidragens/avgifternas storlek
lämnar uppgift till varje kommun och landsting storlekensamt om av

dess slutliga bidrag/avgift.

Om inget fel upptäcks fram till den februari15 kan skattemyndighe-
fastställa bidragens/avgifternas storlek under februariten månad.
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