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Definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2001 m.m. 
Statistiska centralbyrån (SCB) har nu gjort definitiva beräkningar av kost-
nadsutjämningen för bidragsåret 2001. Kommunens definitiva bidrag eller 
avgift samt utfallet i de olika delmodellerna framgår av bilaga 2. 

För de flesta  kommuner innebär uppdateringen av kostnadsutjämningen 
inga stora förändringar jämfört med de preliminära beräkningarna i septem-
ber (cirkulär 2000:58).  

Förändringarna beror på: 

• Uppdateringen av skattekraften i barnomsorgsmodellen 

• Rättelse av täthetsvariabel i modellen för individ- och familjeomsorg, se 
nedan  

Frågor med anledning av kostnadsutjämningen kan ställas till Helena Karls-
son på SCB tfn 019-17 63 56 eller Henrik Berggren tfn 08-452 77 42 på finans-
sektionen.  

Felaktig täthetsvariabel i modellen för individ- och familjeomsorg 

I 2000 års kostnadsutjämning och i de preliminära beräkningarna för 2001 har 
en felaktig täthetsvariabel använts i modellen för individ- och familjeomsorg. 
Felet har rättats upp i den definitiva beräkningen. Dessvärre innebär detta att 
avgiften/bidraget i kostnadsutjämningen för sjutton kommuner förändrats 
påtagligt jämfört med de preliminära beräkningarna från september. För öv-
riga kommuner är förändringen plus/minus 2 kronor per invånare.  

Kommunförbundet har påpekat för Finansdepartementet det orimliga i att 
sådan stor förändring tillåts komma så sent. Frågor kring detta besvaras av 
Finansdepartementets kommunalekonomiska avdelning, tfn 08-405 10 00. 
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Riktat bidrag till skolan 

Riksdagen har beslutat att ett särskilt statsbidrag ska utgå till skolsektorn för 
att öka personaltätheten. Bidraget ska främst vara avsett för förskoleklass, 
grundskola, särskola och fritidshem men får också användas till gymnasie-
skolan.  

Statsbidraget ska tillföras kommunerna stegvis med en miljard kronor per 
läsår i fem år, med start höstterminen 2001. För 2001 avsätts 500 miljoner kro-
nor, för 2002 1,5 miljarder och tills nivån 5 miljarder är nådd. Från och med 
2007 kommer beloppet att infogas i det generella statsbidraget och blir då 
nivåhöjande.  

Under februari återkommer regeringen med förordning i frågan. 

Barnomsorgsreformen 

I cirkulär 2001:16 har vi informerat om maxtaxan med mera samt bifogat 
kommunvisa beräkningar över den statliga ersättningen.  

I tabell 1 redovisas endast de delar av barnomsorgsreformen som ska betalas 
ut genom det generella statsbidraget. 

Tabell 1. Barnomsorgsreformens olika delar, miljoner kronor 

 2001 2002 2003 2004 

Barnomsorg för barn till arbetslösa, mkr 150 300 300 300 

Barnomsorg för barn till föräldralediga, mkr  200 200 200 

Allmän förskola för 4- och 5-åringar   1 200 1 200 

Totalt, mkr  150 500 1 700 1 700 

Totalt, kr inv. 17 56 191 190 

 

I de kommunvisa beräkningarna (bilaga 1) har vi höjt det generella statsbi-
draget med de belopp som redovisas i tabellen.  

Tillfälligt statsbidrag för kommuner med höga LSS-kostnader 

Regeringen upphävde den 11 januari sitt tidigare beslut om vilka kommuner 
som ska få ta del av det tillfälliga statsbidraget på 350 miljoner för höga LSS-
kostnader  Anledningen till detta var att man funnit felaktigheter i underlaget 
till beräkningarna. Regeringen har den 18 januari tagit ett nytt beslut om 
vilka kommuner som ska få ta del av statsbidraget, se bilaga 4. 

Ny tabell 11 till Vad kostar verksamheten i Din kommun? 

I samband med utvecklingsarbetet av tabell 11 i Vad kostar verksamheten i 
Din kommun (Kostnader jämfört med strukturkostnader) har vi upptäckt ett 
formelfel vid beräkningen av kostnaderna för gymnasieskolan. Detta påver-
kar kommunens index för gymnasieskolan. 
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Med detta cirkulär bifogas en rättad tabell avseende 1999 års kostnader (bi-
laga 3). Den rättade versionen finns även utlagd på vår hemsida, 
www.svekom.se klicka på Statistik och nyckeltal. 

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag år 2000 

Riksskatteverket (RSV) har meddelat utbetalningsdagar av skatter och bidrag 
under år 2001. Utbetalningsdag är den tredje vardagen efter den 17:e i varje 
månad. Bokföringsdag hos bank- och postgiro är första bankdag efter RSV:s 
utbetalningsdag.  

Tabell 2. Utbetalningsdagar för preliminära skatter och bidrag 

 Utbetalningsdag Bokföringsdag  

Januari  22 23 

Februari 21 22 

Mars 21 22 

April 20 23 

Maj 22 23 

Juni 20 21 

Juli 20 23 

Augusti 22 23 

September 20 21 

Oktober 22 23 

November 21 22 

December 20 21 

 

Arbetsgivaravgiften för 2001 bestäms i januari 

I bilaga 5 redovisas arbetsgivaravgifterna för 2001. Vissa delar av de avtalsen-
liga avgifterna är fortfarande preliminära, men kommer sannolikt inte att 
förändras.  

Frågor om arbetsgivaravgifterna kan ställas till Åsa Hollmén, tfn 08–
452 76 01, Anna Lind, tfn 08–452 76 08 eller Cajsa Linder, tfn 08–452 76 09. 

http://www.svekom.se/
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren 2002–2004 framgår 
av bilaga 1. Skillnaderna jämfört med beräkningarna i cirkulär 2001:4 beror 
på det definitiva kostnadsutjämningen samt de delar av barnomsorgsrefor-
mens statsbidrag som redovisas i tabell 1. 

I beräkningarna ingår inte; 

• det tillfälliga statsbidrag till kommuner med höga LSS-kostnader 

• statsbidrag knutna till införandet av maxtaxan 

• det riktade statsbidraget till skolan 

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 e-post till henrik.berggren@svekom.se 

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 2002–2004. 

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. 

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. 

Modellverktyget ”Skatter och bidrag” för åren 2002–2004 beräknas vara klar 
för utskick vecka 4. 

Beställningen kan göras på bifogad beställningsblankett, bilaga 6 eller 
elektroniskt på vår hemsida www.svekom.se, under verksamhetsområde 
ekonomi. Den kan e-postas, faxas eller postas till Henrik Berggren, SK, 118 82 
Stockholm, fax 08-452 72 26 

mailto:henrik.berggren@svekom.se
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Modellverktyget ”Skatter och bidrag” 

Tills dess att årets modellen är klar kan förra årets modell användas för bud-
getåren till och med 2003. Följande ändringar behöver göras i  ”Indatabla-
det”: 

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

• Skriv in den nya nivån på det generella statsbidraget åren 2001–2003:  
52 261; 53 408; 49 453. 

Cirkulär med bilagor via e-post 

Detta cirkulär med bilagor skickas ut till kommunernas ekonomichefer via e-
post. Adresserna som används kommer från vårt register ”Ekonomi/finans” 
som innehåller samtliga ekonomichefer. Det finns även möjlighet för kom-
munen att ha andra namn i ett parallellt register ”Ekonomer” . 

Meddela ändringar och kompletteringar till Lars Linder via: 
lars.linder@svekom.se eller tfn 08-452 70 22. 

Frågor om det här cirkuläret ställs till Henrik Berggren, 08–452 77 42 (skatter 
och statsbidrag, modellverktyget), Anders Jonsson (skatter och statsbidrag) 
08–452 77 46 samt Karin Skilje 08–452 77 49 (riktat bidrag till skolan, barnom-
sorgsreformen). 

Samtliga kan även nås via e-post på mönstret:  
fornamn.efternamn @svekom.se. 
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