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Kommunstyrelsen
i Stockholms läns kommuner

Ytterligare beslut krävs angående skatteväxling LSS
Samtliga kommuner i Stockholms län har antagit KSLs rekommendation att ta
över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter. Stockholms
läns landsting har fattat motsvarande beslut. Finansiering av detta sker genom
en skatteväxling med Stockholms läns landsting vid årsskiftet 2015-2016.
Efter förnyad kontakt med finansdepartementet har vi fått ytterligare information om frågans formella hantering. Beslutet om att ta över utförandet av viss
hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter ska fattas av kommunfullmäktige.
För att skatteväxlingen ska hanteras av finansdepartementet måste dock ytterligare ett beslut fattas i kommunfullmäktige, och även landstingsfullmäktige,
utöver tidigare rekommenderat beslutsförslag. Detta tillägg avser att hemställa
hos finansdepartementet om en justering av den kommunalekonomiska utjämningen. Beslutssatsen ska lyda som följer;
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet hemställa hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från och med 1 januari 2016.
Beslut om att anta KSLs rekommendation, samt det ovan redovisade beslutet
om att hemställa om kommunalekonomisk justering ska vara KSLs kansli tillhanda senast fredagen 25 september 2015.
KSL kommer att översända de båda besluten från länets kommuner samlat till
finansdepartementet.
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Vi beklagar att vi inte har kunnat ge information om denna kompletterande
beslutsformulering tidigare.
Vid frågor kontakta Gunilla Hjelm-Wahlberg, telefon 08-615 94 40 eller e-post
gunilla.hjelm-wahlberg@ksl.se.
Med vänlig hälsning
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN

Madeleine Sjöstrand
förbundsdirektör
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