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Stora skattehöjningar 
i Stockholms län 
Kommunalskatten höjs kraftigt såväl 2003 som 
2004. Höjningarna dessa två år uppgår totalt till ca 
13 miljarder kronor, varav kommuner och landsting 
i Stockholms län svarar för drygt 8 miljarder. 
 
Diagram 1 Genomsnittlig kommunalskattesats 
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Anm. Skatt till kommun och landsting, exklusive församling. 
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

 
I Stockholms län beräknas den genomsnittliga 
kommunalskatten öka från 28,6 procent 2002 till 
31,1 procent 2004, dvs. en ökning med ca 
2,5 procentenheter. I övriga län ökar skatten i ge-
nomsnitt med ca 0,4 procentenheter. Kommunal-
skatten har varit ungefär oförändrad i Stockholms 
län sedan mitten på 1980-talet medan den ökat i 
övriga landet (se diagram 1). Genom skattehöjning-
arna närmar sig Stockholm övriga riket. 

Skattehöjningarna ger landsting och kommuner i 
Stockholms län 8,3 miljarder kronor högre inkoms-
ter, vilket förbättrar utsikterna att klara balanskravet. 
För hushållen innebär det en lika stor minskning av 
de disponibla inkomsterna. Omfattningen kan jäm-
föras med de sänkningar av den statliga inkomst-
skatten, i form av kompensation för den allmänna 
pensionsavgiften, som genomfördes i tre steg 
2000–2002 och som minskade skatten för hushållen 
i Stockholms län med sammanlagt 8,7 miljarder 
kronor.1 För hela landet motsvarar kommunalskat-
tehöjningarna 2003 och 2004 ett av dessa tre steg. 
En ytterligare skattehöjning på 2,8 miljarder kronor 
prognostiseras 2005. 

                                                      
1 De totala statliga skattesänkningarna dessa år var större, bl.a. i 
form av en skattereduktion för fackföreningsavgifter, samt 
sänkningar av förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. 

De sammantagna effekterna av de senaste årens 
inkomstskatteändringar varierar påtagligt mellan 
olika hushåll. Värdet av kompensationen för pen-
sionsavgiften beror på individens inkomstnivå. 
Dessutom berörs endast personer med pensions-
grundande inkomster. Kommunalskatten är där-
emot i princip proportionell och berör i stort sett 
alla inkomsttagare. I diagram 2 visas effekterna av 
dels kommunalskattehöjningarna 2003 och 2004 i 
Stockholms län och dels kompensationen för den 
allmänna pensionsavgiften vid olika årsinkomster.2 
Vid en årsinkomst på ca 330 000 kronor är skatte-
höjningarna 2003 och 2004 tillsammans lika stora 
som kompensationen för pensionsavgiften, ca 8 000 
kronor. Vid lägre inkomster dominerar skatte-
sänkningen medan motsatsen gäller vid högre in-
komster.  
 
Diagram 2 Skatteeffekt av regelförändringar för individ 
Tusen kronor 
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Anm. Baseras på 2003 års nivåer på skiktgränser etc. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

 
 

                                                      
2 I beräkningen antas att hela inkomsten är pensionsgrundande. 
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