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§ 85 Svar på motion om att sänka skatten 
Diarienummer KS22/186 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Habo kommun mellan åren 2000-2017 har höjt skatten mest i hela Sverige 
med 2,66 kronor. Morgan Malmborg yrkar därför 

• att det görs en konsekvensanalys vad som är orsakerna till att 
skatten har ökat 

• att kommunen jobbar på att sänka skatten, och 
• att kommunen jobbar för att sänka skatten med 1,60 kronor till 

riksgenomsnittet. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar i skrivelse daterad 2022-10-13 
att statistik kan tolkas och användas på många olika sätt och resultatet av 
jämförelser över tid styrs till stor del av tidsperioden som väljs för 
jämförelsen. För den tidsperiod som har valts i motionen har Habo 
kommuns skattesats ökat med 2,66 kronor motsvarande tretton procent. 
Under samma period ökade den genomsnittliga skattesatsen för Jönköpings 
läns kommuner med fem procent medan den genomsnittliga ökningen i 
riket var 0,5 procent. En vanlig tidsperiod för jämförelser är tio år. Om vi 
jämför skattesatsens utveckling de senaste tio åren för Habo kommun, 
länets kommuner och riket får vi en helt annan bild än den som motionären 
refererar till. Habos skattesats har sänkts med 1,1 procent medan den 
genomsnittliga skattesatsen i länet har höjts med 1,0 procent. Den 
genomsnittliga skattesatsen för rikets kommuner har höjts med 0,2 procent. 
De senaste tio åren har alltså Habo kommun sänkt skatten medan övriga 
kommuner i genomsnitt har höjt skatten. 

Skattesatsernas utveckling för Habo kommun samt genomsnittet för länets 
kommuner och rikets kommuner under perioden 2000 till 2022 visar att 
Habo kommun hade jämfört med övriga kommuner en väsentligt lägre 
skattesats år 2000. Skattesatsen var 1,34 kronor lägre än genomsnittet i 
länet och 1,06 kronor lägre än genomsnittet i riket. Detta förhållande är 
naturligtvis av grundläggande betydelse när en jämförelse av utvecklingen 
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görs för tidsperioden. År 2000 var också Habo kommun en annan kommun 
än vad den är idag. Kommunen växte inte utan hade en stabil befolkning 
som varierade med fem personer mellan 1998 och år 2000 då den uppgick 
till 9590 invånare och årets investeringar uppgick till 18 miljoner kronor. 
Resultatnivån var också relativt låg där nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 99 procent och året innan 1999 
uppgick den till 103,5 procent. Självfinansieringsgraden år 2000 uppgick 
till 59 procent. 

Det krävs ett mycket omfattande arbete, om det ens är möjligt, att klargöra 
varför skattesatserna har utvecklats olika för de tre jämförelseenheterna.   

Under den senaste tioårsperioden har Habo kommuns nettoskuld varit 
oförändrad samtidigt som investeringsutgifterna har överstigit 700 miljoner 
kronor. De närmaste åren har kommunen mycket stora investeringsbehov 
inom framförallt skola och barnomsorg men även andra verksamheter har 
stora behov. Detta försvårar möjligheten att minska skattesatsen. 

Slutligen är det viktigt att konstatera att det inte finns något eget värde i att 
ha en hög skattesats, tvärtom bör strävan vara att ha en så låg skattesats 
som möjligt med hänsyn till god ekonomisk hushållning. Effektiviseringar 
måste vara en del av all kommunal verksamhet om Habo kommun ska 
klara de stora utmaningar ekonomiska utmaningar vi står inför de närmaste 
åren. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (KS 22-
11-09 § 110).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg yrkar att motionen ska bifallas.  

Anders Rickman (L) säger att hade vi inte haft den skattesats vi har så hade 
överlämnat stora skulder till kommande generationer. Idag vore det 
oansvarigt att sänka skatten med tanke på de utmaningar kommunen står 
inför, men när det ges utrymme vill han gärna sänka skatten. Anders 
Rickman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Susanne Wahlström (M) säger att Habo kommun har en ekonomi i balans, 
trots att kommunerna har det sämsta ekonomiska läget på 30 år och trots 
vår kommun står inför de största investeringarna någonsin. Att sänka 
skatten idag skulle innebära att vi inte kan slutföra de investeringar vi har 
påbörjat, alternativt att vi skulle behöva låna ännu mer. När det är möjligt 
kommer vi sänka skatten men nu är det inte möjligt. Susanne Wahlström 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Även Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Morgan Malmborgs 
förslag om att bifalla motionen och dels kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

_____ 
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