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Preliminär kostnadsutjämning för år 2001 
Kommunförbundet har i samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB) gjort 
en preliminär beräkning av kostnadsutjämningen för 2001. 

SCB har uppdaterat merparten av det underliggande datamaterialet. De vari-
abler som inte är uppdaterade är: 

• Skattekraften i barnomsorgsmodellen 

• Män med inkomst under 140 000 i IFO-modellen 

För dessa variabler har samma värde som i de definitiva beräkningarna för år 
2000 använts. 

Till grund för 2001 års utjämning ligger verksamhetskostnader från bokslut 
1999 som för närvarande inte är kända. Kommunförbundet har därför gjort en 
bedömning av kostnaderna för de olika verksamheterna som ingår i mo-
dellerna. Bedömningen är gjord utifrån ett antagande om ökningen av löner 
och priser samt volymutveckling för olika verksamheter. 

Kommunens bidrag eller avgift totalt, samt kommunens standardkostnad för 
kostnadsutjämningens olika delar framgår av bilaga 2. Bidraget eller avgiften 
för kommunen är skillnaden mellan kommunens så kallade strukturkostnad 
och den genomsnittliga för riket (22 934 kronor per invånare). 

I bilaga 3 presenteras det dataunderlag som ligger till grund för beräkningarna.  
I bilaga 4 redovisas hur beräkningarna är gjorda med hjälp av två beräknings- 
exempel. Båda bilagorna finns endast tillgängliga på www.svekom.se/ekonomi. 

För många kommuner visar de preliminära beräkningarna för 2001 på stora 
skillnader jämfört med 2000 års kostnadsutjämning. Ofta beror det på föränd-
ringar i åldersstrukturen, både i kommunen och på riksnivå. För de kommu-
ner med stora positiva förändringar förklaras merparten av att ersättningen 
för befolkningsminskning ökat. I bilaga 5, som finns endast tillgänglig på 
www.svekom.se/ekonomi, finns en jämförelse mellan den preliminära be-
räkningen för 2001 och 2000 års definitiva kostnadsutjämning. 

http://www.svekom.se/
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SCB ska redovisa en ny preliminär beräkning av 2001 års kostnadsutjämning 
senaste vecka 39. I denna beräkning kommer variablerna skattekraft i 
barnomsorgsmodellen vara uppdaterade med senast kända prognos av taxe-
ring 2000. I IFO-modellen kommer variabeln män med inkomst under 
140 000 att vara definitivt uppdaterade. Vid denna tidpunkt kommer även 
kostnaderna för bokslut 1999 att vara kända och således ersätta den bedöm-
ning som Kommunförbundet gjort i denna beräkning. 

Den definitiva uppgiften om 2001 års kostnadsutjämning kommer i december 
i år. 

Kommunvisa beräkningar skatter och bidrag 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren 
2001–2003. 

Slutavräkningarna för tidigare år, den statliga skatten som tillförs kommu-
nerna år 2001 samt de ofördelade statsbidragen 2002 och 2003 ingår inte i 
beräkningarna. Skillnaderna jämfört med beräkningarna i april (cirkulär 
2000:55) beror på den preliminära beräkningen av kostnadsutjämningen för 
2001. Beräkningarna bygger på att kommunens befolkning och skatteun-
derlag ökar i samma takt som i riket. 

Önskas beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via fax 
08-772 42 87 eller via e-post till henrik.berggren@svekom.se eller an-
ders.jonsson@svekom.se. 

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

• Skriv in kommunens preliminära bidrag eller avgift för 2001 års kost-
nadsutjämning i cellen D73. Bidraget/Avgiften framgår av bilaga 2. 

Frågor angående detta cirkulär kan ställas till Henrik Berggren, tfn 08-
772 46 30; e-post: henrik.berggren@svekom.se eller till Anders Jonsson  
tfn 08-772 44 94; e-post: anders.jonsson@svekom.se. 

Frågor angående uppdateringen av datamaterialet för de preliminära beräk-
ningarna kan ställas till Helena Karlsson på SCB, tfn 019-17 63 56; e-post: he-
lena.karlsson@scb.se. 
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