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Budgetförutsättningar åren 2001–2003
Som ett led i det ökade samarbetet mellan Landstingsförbundet och Kommunförbundet kommer vissa delar av prognosverksamheten att samordnas. Detta
tar sitt första uttryck i form av den gemensamma skatteunderlagsprognos som
vi nu presenterar.

Skatteunderlagets utveckling åren 1999–2003
Uppreviderad prognos
Föreliggande prognos innebär en starkare utveckling av skatteunderlaget än
vi tidigare presenterat (se tabell 1). De senaste positiva konjunkturindikatorerna har medfört att vi reviderat upp tillväxten något för år 2000. Vi bedömer (liksom tidigare) att både innevarande och nästa år blir utpräglade högkonjunkturår med en BNP-tillväxt om 4,1 respektive 3,3 procent. Därefter
dämpas tillväxten något. Arbetslösheten bedöms i genomsnitt över perioden
ligga kring 4,5 procent per år istället för strax under fem procent enligt vår
föregående kalkyl. Mot slutet av perioden beräknas dock en viss uppgång av
arbetslösheten till följd av Kunskapslyftets avveckling. Inflationen mätt som
KPI och timlöneutvecklingen avviker endast marginellt från vår föregående
bedömning och vi förutsätter att detta är förenligt med Riksbankens långsiktiga inflationsmål.
Den svenska ekonomin präglas för närvarande av en stark sysselsättningstillväxt. Under 1999 så ökade antalet arbetade timmar med hela 2,7 procent.
Även i år väntas sysselsättningen öka kraftigt. I denna bedömning ökar de
arbetade timmarna med 2,1 procent. Även under år 2001 bedömes sysselsättningen öka i god takt, med drygt 1 procent. Åren därefter blir sysselsättningsökningen mer måttlig. Den starkare sysselsättningsutvecklingen är huvudförklaringen till den upprevidering som gjorts av skatteunderlaget.
Årets ökning av skatteunderlaget är tillfälligt extra hög på grund av reduceringen av avdraget för egenavgifterna som riksdagen beslutat om. Detta ne-
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utraliseras dock av en sänkning av statsbidragen. Detta bidrar till att skatteunderlaget ökar med cirka 1,5 procentenhet.
Precis som i Kommunernas ekonomiska läge i mars ser vi att det finns flera osäkerheter i de bakomliggande faktorer som påverkar skatteunderlagsprognosen. Den osäkerhet vi främst vill framhålla är arbetsmarknadens funktionssätt. Om de inom vissa branscher ökande matchningsproblemen med höga
löneanspråk som följd sprider sig till övriga sektorer, eller leder till motsvarande löneökningskrav på andra områden, finns risk att inflationen drivs
upp. Riksbanken kan då gå in med räntehöjningar som dämpar tillväxten i
ekonomin. I en sådan situation kan vår prognos för både sysselsättningens
och arbetslöshetens utveckling vara alltför optimistisk. Det finns också vissa
frågetecken kring hur Kunskapslyftet ska avvecklas.
Tabell 1 – Skatteunderlagets utveckling samt förutsättningar åren 1999–2003
Procentuell förändring där inte annat anges
1999

2000

2001

2002

2003

Timlön

3,4

4,0

3,9

3,7

3,7

Sysselsättning, timmar

2,7

2,1

1,2

0,6

0,4

Öppen arbetslöshet,

5,6

4,8

4,4

4,1

4,4

fastställd

5,13

5,10

cirkulär 2000:21

4,80

5,92

4,08

4,15

3,91

ny prognos

5,16

6,42

4,50

4,32

4,23

8 856 437

8 862 311

8 867 628

8 875 609

8 884 485

0,0751

0,0663

0,0600

0,0900

0,100

enligt fastställd faktor

112 206

121 206

enligt ny prognos

115 433

122 763

128 210

133 629

139 142

KPI, årsgenomsnitt

0,3

1,5

1,7

2,0

2,0

Prisbasbelopp, kronor

36 400

36 600

36 900

37 600

38 300

Momsavgift kr/invånare

–1 970

–2 080

–2 121*

–2 168*

–2 207*

andel av arbetskraften
Uppräkningsfaktor

Befolkning riket,
1.11 året innan
Befolkning
Medelskattekraft kr/invånare

*) Framräkningen av momsavgiften har gjorts med utvecklingen av den kommunala konsumtionen. Vi
har inte tagit hänsyn till eventuella förändringar av systemet.

Slutavräkning av 1999 och 2000 års skatteinkomster
Enligt vår nya prognos blir slutavräkningen av 1999 års skatteinkomster plus
647 kronor per invånare den 1.11.1998. Avräkningen regleras i januari år
2001. Slutavräkningen av 2000 års skatteinkomster blir plus 320 kronor per
invånare den 1.11.1999 enligt vår nya prognos.
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Frågor angående redovisning och periodisering av kommunalskatten besvaras av Anders Nilsson på sektionen för ekonomistyrning, tfn 08-772 42 35
eller via e-post till anders.nilsson@svekom.se.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren
2001–2003.
Den enda förändringen jämfört med de tidigare beräkningarna i april (cirkulär 2000:45) är vår nya skatteunderlagsprognos för åren 1999–2003.
I beräkningarna ingår inte slutavräkningarna för tidigare år, den statliga inkomstskatten på 200 kronor som tillförs kommunerna år 2001 samt de ofördelade generella statsbidragen åren 2002 (410 miljoner kronor) och 2003 (550
miljoner kronor).
Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteunderlag ökar i samma takt som i riket samt 2000 års utdebiteringar.
Önskas beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via fax
08-772 42 87 eller via e-post till henrik.berggren@svekom.se samt till anders.jonsson@svekom.se.

Modellverktyget ”Skatter och bidrag”
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras
i ”Indatabladet”:
• Skriv in vår nya skatteunderlagsprognos för riket för åren 1999–2003 i cellerna B9–F9 (5,16; 6,42; 4,50; 4,32; 4,23)
Dessutom måste följande ändring göras i bladet för ”Totala intäkter”:
• Ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till meny Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriver in kommun.
• Skriv in det preliminära slutavräkningen för 1999 i cellen I31 (647 kr/inv.)
För att få tvåhundrakronan för 2000 att stämma överens med det besked som
RSV skickat ut (95,30 kr/inv.) måste cell H33 ändras enligt nedan.
• Ersätt nollan i slutet av formeln mot en tvåa. Efter detta ska formeln lyda
enligt nedan.
H33 = AVRUNDA((((1270*0,665)*1000000)/Indata!C26);2)
• Motsvarande ändring ska även göras i cell I33. Efter detta ska formeln lyda
enligt nedan.
I33 =AVRUNDA((((1270*0,665)*1000000)/Indata!D26);2)
För att tvåhundrakronan totalt år 2001 ska följa en eventuell egen befolkningsprognos måste cell C33 ändras.
• Cell C33 ska ändras till
C33 = OM(Indata!N3=1;(I33*Indata!D29)/1000;(I33*Indata!D30)/1000)
Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn
Verktyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord anger kommun.
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Frågor angående modellen kan ställas till Henrik Berggren tfn 08-772 46 30
eller via e-post till henrik.berggren@svekom.se, och Anders Jonsson tfn 08772 44 94 eller via e-post till anders.jonsson@svekom.se.
För aktuell information om modellverktyget se vår hemsida
www.svekom.se/ekonomi/finanser/modellen.htm.

Vad händer framöver?
•

17 maj presenterar regeringen en särproposition om förändringar i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen, anpassning av den
kommunala redovisningslagen, förändring i inkomstutjämningen och
omställningsbidrag till vissa landsting, kompensation för höga kostnader
avseende verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunkontosystemet. Den 18 maj planerar vi att
skicka ut, samt lägga ut på hemsidan, ett cirkulär om propositionens innehåll.

•

v. 20 kommer vi med preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen
för år 2001.

•

30 maj har regeringen målsättningen att kunna presentera propositionen
om maxtaxa m.m.

•

14 juni finansdag i Stockholm på Scandic Hotel Slussen.

•

14 juni beräknas riksdagen behandla vårpropositionen.

•

Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1999 kommer att vara kommunerna tillhanda den 21 augusti, den 20 september samt den 18 oktober.
Definitivt utfall kommer att föreligga i början av december månad.

•

20 september presenterar regeringen budgetpropositionen för 2001.

•

20 september fastställer regeringen uppräkningsfaktorerna för budgetåret.
2001.

•

I september gör SCB en preliminär beräkning av kostnadsutjämningen för
år 2001.

Förfrågningar med anledning av detta cirkulär kan ställas till Henrik Berggren tfn 08-772 46 30, Eva Hagsten tfn 08-772 41 15, Helena Milton tfn 08772 42 12 samt Siv Stjernborg tfn 08-772 42 81.
På vår hemsida, www.svekom.se, under verksamhetsområde Ekonomi, finns
våra cirkulär tillgängliga samma dag som de postas.
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