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Definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2000 m.m. 
Statistiska centralbyrån (SCB) har nu gjort definitiva beräkningar av kost-
nadsutjämningen för bidragsåret 2000. Kommunens definitiva bidrag eller 
avgift samt utfallet i de olika delmodellerna framgår av bilaga 2. 

För många kommuner innebär uppdateringen av kostnadsutjämningen stora 
förändringar jämfört med de preliminära beräkningarna i september (cirkulär 
1999:119). De vanligaste förklaringarna till förändringarna är: 

• Uppdateringen av faktorerna som styr utjämningen för barnomsorg, dvs 
föräldrarnas förvärvsfrekvens och kommunens skattekraft. Att föräldrar-
nas förvärvsfrekvens har uppdateras beror på att SCB upptäckte vissa fel-
aktigheter i de förvärvsfrekvenser som användes i septembers preliminära 
beräkningar. 

• Uppdateringen av antalet elever samt den genomsnittliga kostnaden per 
elev i de olika programmen i programvalsfaktorn i modellen för gymnasie-
skola. Dessa är faktorer som i septembers preliminära beräkningar ej var 
uppdaterade.  

Frågor med anledning av kostnadsutjämningen kan ställas till Herman Cre-
spin tfn 08-772 41 85 och Henrik Berggren tfn 08-772 46 30 på finanssektionen 
eller Helena Karlsson på SCB tfn 019-17 63 56. 

Nivåjustering 
Underskottet för införandereglerna i utjämningssystemet redovisas under 
rubriken ”Nivåjustering”. Underskottet beror framförallt på att införandetill-
läggen är större än införandeavdragen. Detta belopp betalas av alla kommu-
ner med ett avdrag i kronor per invånare. Bidragsåret 2000 blir avdraget 179 
kronor per invånare den 1.11.1999. 
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 
Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren 2000–2002 visas i 
bilaga 1. Skillnaderna jämfört med beräkningarna i cirkulär 1999:150 beror på 
det definitiva kostnadsutjämningen samt på 2000 års utdebiteringar. 

Slutavräkningarna för tidigare år, den statliga skatten som tillförs kommu-
nerna år 2000 och 2001 samt höjningen av statsbidraget år 2001 och 2002 ingår 
som vanligt inte i beräkningarna. Beräkningarna bygger på att kommunens 
befolkning och skatteunderlag ökar i samma takt som i riket. 

Önskas beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via fax 
08-772 42 87. 

Modellverktyget ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras 
i ”Indatabladet”. 

 Skriv in den definitiva kostnadsutjämningen för kommunen i cellen D73. 
Kommunens bidrag eller avgift framgår av bilaga 1, rad 15. 

 Skriv in den definitiva nivåjusteringen för år 2000 i cellen D53 (179 
kr/inv.). 

 Skriv in kommunens utdebitering för år 2000 i cellerna D64–F64. Kom-
munens utdebitering framgår av bilaga 1, rad 10. 

 Skriv in den länsvisa skattesatsen i cellerna D65–F65. De länsvisa skatte-
satsen framgår av bilaga 1, rad 12. 

Frågor angående beräkningsmodellen kan ställas till Henrik Berggren tfn 08-
772 46 30 och Herman Crespin tfn 08-772 41 85. 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2001–2003 
med hjälp av modellverktyget ”Skatter och bidrag” 
Vi håller på och uppdaterar vårt modellverktyg i Excel så att Du kan göra 
egna beräkningar över din kommuns intäkter åren 2001–2003. 

Med hjälp av vårt modellverktyg kan Du se effekten på din kommuns intäk-
ter av olika antaganden om: 

 Skattesats 

 Antalet invånare och åldersstrukturen i den egna kommunen 

 Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen 

 Skatteunderlagsutvecklingen i riket 

Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar på-
verkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i 
riket. 

Vi informerar kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningarna 
ska matas in i modellen. 
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Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunens eko-
nomi- eller finansfunktion. Priset är för närvarande 1 200 kronor för nytill-
komna användare och 600 kronor för de som uppdaterar modellen. 

Uppdateringen för år 2000 beräknas vara klar i början av februari, men det 
går bra att beställa den redan nu. Beställningen kan göras på bifogad beställ-
ningsblankett, bilaga 3 eller elektroniskt på vår hemsida www.svekom.se, 
under verksamhetsområde ekonomi. Den kan e-postas, faxas eller postas till 
Inga Fridström, SK, 118 82 Stockholm, fax 08-772 42 87. 

Frågor om beställningar och fakturering ställs till Inga Fridström via e-post 
eller tfn 08-772 45 73. 

Arbetsgivaravgifter för år 2000 
Till cirkulär 1999:116 (1999-09-23) bifogades uppgifter om arbetsgivaravgif-
terna för år 2000. Uppgifterna om de lagstadgade arbetsgivaravgifterna och 
den särskilda löneskatten är de som gäller för år 2000. 

Uppgifterna om de avtalsenliga premiesatserna avser tidigare år. Förhand-
lingssektionen återkommer inom kort med uppgifter om senast ingångna 
avtal. 

Frågor angående de lagstadgade avgifterna besvaras av Britta Hagberg tfn 
08-772 42 56. 

Frågor angående de avtalsenliga premiesatserna besvaras av förhandlings-
sektionen tfn 08-772 41 00. 

Frågor angående de kalkylerade PO-påläggen för avtalspensioner besvaras 
av Anders Nilsson på sektionen för ekonomistyrning tfn 08-772 42 35. 

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag år 2000 
Riksskatteverket (RSV) har meddelat följande utbetalningsdagar av skatter 
och bidrag under år 2000. Utbetalningsdag är den tredje vardagen efter den 
17:e i varje månad. Bokföringsdag hos bank- och postgiro är första bankdag 
efter RSV:s utbetalningsdag. Endast Postgirot och SEB har avtal med RSV. 
Övriga bankers bokföringsdag kan därför avvika från nedan angivna datum. 
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Tabell 1. Utbetalningsdagar för preliminära skatter och bidrag 

 Utbetalningsdag Bokföringsdag 

januari 20 21 

februari 22 23 

mars 22 23 

april 20 25 

maj 22 23 

juni 21 22 

juli 20 21 

augusti 22 23 

september 20 21 

oktober 20 23 

november 22 23 

december 20 21 

 

Frågor angående kommunalskatteutbetalningarna besvaras av Britta Hag-
berg tfn 08-772 42 56. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Herman Crespin tfn 08-
772 41 85 och Henrik Berggren tfn 08-772 46 30. Samtliga kontaktpersoner kan 
även nås på våra e-post-adresser på mönstret: fornamn.efternamn@svekom.se. 

Gå gärna in på vår hemsida, www.svekom.se. Detta cirkulär (förutom bilaga 
1) har funnits tillgängligt där (under verksamhetsområde ekonomi) samma 
dag som det postades. Där finns även ett kalendarium där kommande in-
formation och planerade konferenser, viktiga propositionsdatum m.m. finns 
inlagda. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Finanssektionen 

 
 
Helena Milton 

 Herman Crespin 

Bilagor 
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