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Motion om differentierad kommunalskatt
Ärendebeskrivning
Erland Nilsson, för Landsbygdspartiet Oberoende anför följande i motion
2011‐04‐05.
Luleå kommun är en vidsträckt kommun. Konstateras skall att från tätorten
till den nordligaste delen är det dryga 8 mil. Till den södra delen Klöverträsk
är det ca 5 mil. I den del som betraktas som landsbygd bor ca 15 000
innevånare.
Faciliteter och utbud som erbjuds medborgarna finns företrädesvis i tätorten,
Luleå stad. Teater, idrottsevenemang, konserter ‐ listan kan göras lång för allt
det utbud som de centralt boende enkelt kan ta del av.
De boende i ytterområdena har inte samma möjligheter att nå utbudet.
Kollektivtrafikens ständiga indragningar av kvällsturer gör att många stängs
ute från att besöka olika tillställningar. Boende i periferin har dessutom
kostnader för att nyttja tillgängligt utbud, bl a kostnad i form av transporter
etc. Denna kostnad saknar den med gångavstånd. Dessutom har de centralt
boende tillgång till en väl utbyggd lokaltrafik vilket saknas på landsbygden.
Med anledning av de olika förutsättningar som de i stad och på landsbygd har
skall det avspeglas i en kommunal skattedifferentiering.
Undertecknad yrkar att kommunstyrelsen utreder frågan om differerad
kommunalskatt.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Kansliets yttrande
Kommunens beskattningsrätt är reglerad i regeringsformen. Enligt
kommunallagen beslutar kommunfullmäktige om skattesatsens storlek. Vad
gäller kommunernas befogenheter i olika avseenden är den s k
likställighetsprincipen av avgörande betydelse i detta sammanhang. Denna
princip innebär att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. I ekonomiskt avseende
innebär likställighetsprincipen bl a att det inte finns utrymme för någon
inkomstomfördelande verksamhet.
Kansliet anser sammanfattningsvis att det saknas rättsliga förutsättningar för
en differentiering av skattesatsen i olika kommundelar. Motionen bör inte
föranleda ytterligare utredning.
Kansliet föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Nina Berggård (V) yrkar avslag på motionen.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
avslå motionen i enlighet med kansliets förslag.
_____
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Yrkanden
Nina Berggård (V) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Yrkande
Erland Nilsson (LBPO) yrkar bifall till motionen.
Karl Petersen (S), Inger B Larsson (S), Nina Berggård (V), Jonas Brännberg
(RS), Ingrid Norberg (S), Thomas Olofsson (FP), Anders Josefsson (M), Annika
Eriksson (MP), Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

avslå motionen i enlighet med kansliets förslag.

Reservation
Erland Nilsson (LBPO) reserverar sig mot beslutet.
_____
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