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Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att 

dela kommunalskatten mellan flera kommuner och tillkännager detta för regeringen. 

Motivering 
Urbaniseringen leder till att många människor flyttar från turist- och 

landsbygdskommuner 

till storstadsregioner för högre studier och arbete. I många turist- och 

landsbygdskommuner finns därför en negativ befolkningsutveckling som leder till ett 

lägre skatteunderlag. 

 

I dessa kommuner finns också många delårsboende som spenderar helger och 

semestrar där, samtidigt som de under veckorna bor, arbetar och betalar skatt i en annan 

kommun. Denna struktur skapar utmaningar för turist- och landsbygdskommuner vars 

skatteintäkter inte matchar det faktiska befolkningsunderlaget. 

 

Den ökade rörligheten är bra. Det blir allt vanligare att människor växer upp i en 

kommun, bor och arbetar i en annan kommun samt spenderar helger och semestrar i en 
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tredje kommun. Detta tar inte dagens skatteutjämningssystem hänsyn till, och det skapar 

en orättvis fördelning som missgynnar turist- och landsbygdskommuner. Det påverkar 

även respektive region. 

 

Ett förslag för en rättvisare skattefördelning är att ge människor själva möjlighet att 

fördela hur stor andel av skatten som ska gå till de kommuner man bor i under del av 

året.  

 

Pandemin har skapat en ny grön våg och öppnat ögonen på många hur lätt och trivsamt 

det är att bo längre tider på sitt fritidshus/andraboende. Som ett exempel kan nämnas har 

Gotland haft ca  flera boende under hela pandemin, vilket ökat öns befolkning med 

 %. Detta utan att en enda krona tillförts Region Gotland i skatteunderlag eftersom 

dessa personer är skrivna på sin permanenta bostadsort.    

 

Därmed missgynnas de kommuner man som har stor andel fritidshus. För dessa turist- 

och landsbygdskommuner skulle ett ökat skatteunderlag leda till 

bättre service och infrastruktur som är mer anpassade till det faktiska 

befolkningsunderlaget 
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