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Kostnadsutjämning 2022 med mera
I detta EkonomiNytt presenterar vi:
•
•
•
•

Ny kostnadsutjämning 2022
Ny statsbidragsram
Skattesats 2022
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Skillnader mot föregående prognos (EkonomiNytt 13/2021) beror på definitiv
kostnadsutjämning 2022, samt ett nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning.

Utfall kostnadsutjämningen 2022
SCB har beräknat utfallet för kommunalekonomisk utjämning avseende år 2022.
Utfallet i inkomstutjämningen motsvarar det som SKR publicerade i de regionvisa beräkningarna enligt Ekonominytt 13/2021.Utfallen i de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen framgår av det underlag som finns på SCB:s
webbplats:
Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader
Två revideringar har gjorts jämfört med den preliminära beräkningen från oktober. I modellen för kollektivtrafik har variabeln ”antal boende i tätort” uppdaterats. Variabeln uppdateras var femte år. De reviderade uppgifterna avser nu år
2020. Förändringarna motsvarar som mest +10 (Västra Götalandsregionen) till
–10 (Halland) kronor/invånare.
Även modellen för befolkningsförändringar är uppdaterad med befolkningen per
1.11.2021 vilket betyder att ersättningen för eftersläpning fastställts. Endast
Uppsala kvalificerade sig för bidrag i denna delmodell, och finansieringen av
detta bekostas av alla regioner med 4 kronor per invånare. I prognosen från oktober erhöll ingen region ersättning för eftersläpning.
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För att kvalificera sig för eftersläpningsbidraget måste regionen haft en genomsnittlig befolkningsökning åren 2016 till 2020 som överstiger 1,2 procent i genomsnitt per år, men även en ökning som överstiger 1,2 procent mellan 2020
och 2021. I och med den allmänt svagare befolkningsutvecklingen de senaste
två åren är det numera bara Uppsala som kan komma ifråga för eftersläpningsersättning även 2023.

Anslag för kommunalekonomisk utjämning 2022
Riksdagens beslut 16 december 2021 innehåller följande förändringar av det generella statsbidraget för kommande år:
Tabell 1. Förändring generellt statsbidrag
Miljoner kronor

Sänkt skatt för personer över 65 år

2022

2023

2024

1 460

1

1

Källa: Regeringen

Effekten framgår av nedanstående justering av regleringsposten.

Regleringsbidrag/avgift
SKR har gjort en ny bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2022 och framåt.
Tabell 2. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2021 till 2024
Miljoner kronor
2021

2022

2023

Summa inkomster för regionerna (1)

35 918

37 098

38 293

39 568

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

43 108

43 951

41 484

42 605

7 191

6 853

3 190

3 036

Differens –> Regleringspost (2)–(1)

2024

Källa: SCB och SKR.

Tabell 3. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2021 till 2024
Kronor per invånare
2021

2022

2023

2024

Summa inkomster för regionerna (1)

3 461

3 552

3 650

3 755

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

4 154

4 209

3 954

4 043

693

656

304

288

Differens –> Regleringspost (2)–(1)
Källa: SCB och SKR.
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Skattesatser 2022
Den 17 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) skattesatser för
2022. Den totala kommunala skattesatsen för kommuner och regioner minskar i
genomsnitt med 3 öre nästa år och uppgår till 32,24 procent. Den kommunala
skattesatsen minskar i genomsnitt med 4 öre medan skattesatsen till regioner är
oförändrad. Det är 5 kommuner som höjer skattesatsen 2022 medan 28 kommuner sänker. Ingen region ändrar sin skattesats. Under år 2022 kommer inga skatteväxlingar att genomföras. De kommunvisa skattesatserna för 2022 finns på
SCB:s webbplats:
Kommunala skattesatser. År 2000–2022

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag Reg-2021–2028” på vår webbplats:
Prognosunderlag för regioner
Genom att i Excelfilen skriva in den egna länskoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sin region.
I prognosunderlaget redovisas beräkningar per region av skatter och statsbidrag
för åren 2021–2028. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat
till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget.
På vår webbplats finns en tabell som innehåller regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen finns på SKR:s webbplats:
Specificering av vissa statsbidrag
Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 13/2021) beror på:

• Definitiv kostnadsutjämning 2022
• Nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning
Beräkningarna bygger i övrigt på 2022 års skattesatser samt att befolkningen i
varje län utvecklas i takt med riksprognosen men med hänsyn till historisk trend.
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Information om tidpunkter under 2022 och frågor
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.
Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra ny-

heter, gå in på skr.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den
grå sidfoten.
Under vårt område Ekonomi finns de senaste uppdaterade EkonomiNytten tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan dem.
Frågor om detta EkonomiNytt kan ställas till Måns Norberg (utjämning) 08-

452 77 99, och Åsa Högberg (modellen Skatter & bidrag) 08-452 73 63. Båda
kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se
SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Måns Norberg

Bilaga:

Filen ”Prognosunderlag-Reg-2021–2028-15-21.xls”, finns på vår webbplats via
följande länk:
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagforregioner.1402.html
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