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LAGRÅDET                                       

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-10 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- 

rådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 28 maj 2003 (Finansdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, 

2. lag om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

3. lag om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Axel 

Taliercio, biträdd av departementsrådet Dan Johansson och de-  

partementssekreteraren Niklas Sjölin. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader 

enligt lagen (1993:387) om stöd och service ti ll vissa funktionshind-

rade och förslaget till lag om utjämningsavgift för kommuner för kost-

nader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade 

 

Genom de föreslagna lagarna införs ett system för kostnadsutjäm-

ning med avseende på skillnader i kommunernas kostnader för verk-

samhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade. Det nya systemet utgör ett komplement för ett avgrän-
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sat verksamhetsområde till det betydligt mer omfattande kostnadsut-

jämningssystem som gäller sedan år 1996 enligt två särskilda lagar, 

lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting 

och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och lands-

ting. I fråga om den lagtekniska utformningen ansluter den föreslag-

na lagstiftningen mycket nära till den redan befintliga. 

 

Med utgångspunkt i att det redan föreligger en grundläggande lag-

stiftning om kostnadsutjämning enligt modellen med utjämningsbi-

drag och utjämningsavgift finner Lagrådet inte anledning att invända 

mot eller föra fram särskilda synpunkter på förslagen i konstitutionellt 

eller annat hänseende. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 


