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Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Ekonomi & Styrning 
Ekonomisk analys 
Måns Norberg 
Derk de Beer 
EJ 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2007–2009 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Preliminärt taxeringsutfall oktober 

• Ny reviderad skatteunderlagsprognos 

• Preliminär kostnadsutjämning för bidragsåret 2007 

• Preliminär LSS-utjämning för bidragsåret 2007 

• Preliminära arbetsgivaravgifter 2007 

• Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2007–2009, bilaga 1. 

• Nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag. 

Preliminärt taxeringsutfall oktober, 2006 års taxering 
Skatteverket har sammanställt ett tredje preliminärt utfall över beskattningsbar 
inkomst 2005 enligt 2006 års taxering. Information om det preliminära taxerings-
utfallet på riks- läns- och kommunnivå finns på skatteverkets webbplats (www. 
skatteverket.se). Man når taxeringsutfallet genom att klicka på ”Självbetjäning” 
till vänster på webbsidan. 

Det tredje preliminära utfallet baseras på 99,2 procent av deklarationerna och vi-
sar en ökning av skatteunderlaget med 3,7 procent taxeringsåret 2006 jämfört med 
2005. Vår reviderade skatteunderlagsprognos bedömer att ökningen av skatteun-
derlaget kommer att hamna på 4 procent taxeringsåret 2006. Det slutliga taxe-
ringsutfallet beräknas vara klart den 27 november. 

 

http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
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Tabell 1. Preliminära och slutliga taxeringsutfall för åren 2003–2006  
Procent 
 Aug Sep Okt Dec Skillnad 

aug–dec 
Skillnad  
okt–dec 

Taxering 03 4,74 4,93 4,97 5,28 –0,54 –0,31 
Taxering 04 3,83 3,91 3,94 4,23 –0,40 –0,29 
Taxering 05 2,64 2,77 2,81 3,09 –0,45 –0,28 
Taxering 06 3,60 3,71 3,72    

Preliminär revidering av skatteunderlagsprognosen 
Förbundens (SKL) prognos över skatteunderlagets utveckling som presenteras i 
tabell 2 inkluderar preliminärt beräknade effekter av de förslag som presenterades 
i budgetpropositionen för 2007. Vi delar regeringens bedömning att effekterna av 
förslagen inom främst arbetsmarknadspolitiken kan vara svåra att förutse. Arbetet 
med att ta fram den samhällsekonomiska bild som ska ligga till grund för progno-
ser och kalkyler i höstens ekonomirapport beräknas vara klart omkring månads-
skiftet oktober/november. Den prognos som presenteras här är baserad på de anta-
ganden om pris- och löneutveckling, sysselsättning etc. som vi arbetar med för 
närvarande och som kan komma att revideras under det fortsatta arbetet. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
Årlig procentuell förändring samt total procentuell förändring 2005–2009 
 2005 2006 2007 2008 2009 Ack 2005–2009 
BP, okt 2006 4,1 4,1 4,2 4,6 4,9 23,9 
SKL, okt 2006 4,0 4,3 4,8 4,5 4,4 24,0 
SKL, sep 2006 3,8 4,0 4,4 4,1 4,3 22,4 
ESV, aug 2006 3,5 4,6 5,1 5,0 4,6 25,0 
VP, apr 2006 3,3 4,8 4,5 4,4   
ESV, prognos för bokslut 2005 3,1      

Anm.: I prognoser som publicerats före april 2006 har effekterna av regionalt förhöjt grundav-
drag fr.o.m. år 2006 inte kunnat beaktas. I prognoser som publicerats före augusti 2006 har det 
preliminära taxeringsutfallet för år 2005 inte kunnat beaktas. I ESV:s prognos och VP är effekter-
na av förslag i budgetpropositionen för 2007 inte beaktade. 

Förändringarna jämfört med den prognos som presenterades i september förklaras 
i huvudsak av att vi nu förutser en snabbare lönesummetillväxt samt en preliminär 
bedömning av effekterna av de förslag som presenterades i budgetpropositionen. 
År 2007 försvagas skatteunderlaget av sänkt tak och sänkta ersättningsnivåer i 
sjuk- och föräldraförsäkringarna samt A-kassan och minskade volymer i de ar-
betsmarknadspolitiska programmen. Detta motverkas delvis av förslaget om slo-
pad regional höjning av grundavdraget, ändrade regler för vissa avdrag och be-
skattning av lånedatorer. Vissa av förslagen medför en viss dämpning av skatte-
underlaget utveckling även år 2008. Vid regeringssammanträdet den 19 oktober 
fastställdes uppräkningsfaktorerna för åren 2006 och 2007 till 1,041 respektive 
1,042 i enlighet med regeringens prognos i tabell 2. 
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Skillnaden mellan vår och regeringens prognos beror till stor del på skilda be-
dömningar av lönesummans utveckling. Därutöver räknar vi med något långsam-
mare nedgång i antalet personer som deltar i sysselsättningsskapande program. 

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
Förslagen i budgetpropositionen överensstämmer i stora delar med de förslag som 
förra regeringen presenterade i vårpropositionen. Det gäller bl.a. att nivån på an-
slaget höjs med 700 miljoner kronor år 2007 och med 3500 miljoner för 2008 till 
4200 miljoner 2008 (jämfört med 2006 års nivå), för att upprätthålla servicenivå 
och kvalitet. 2008 års höjningar är även aviserad för år 2009. Det gäller även det 
tidigare sysselsättningsstödet och det riktade stödet för personalförstärkning i sko-
lan och skolbarnsomsorg. 

Utöver tidigare kända tillskott kommer de riktade medel till personalförstärkning 
inom förskolan och det statliga stödet för utbildning av vuxna att föras över till 
anslaget redan 2007. De 50 miljoner kronorna för undervisning till asylsökandes 
barn (s.k. gömda barn) kommer även under 2007 tillföras i väntan på att förutsätt-
ningarna utreds. Dessutom minskas anslaget tillfälligt med 125 miljoner kronor 
för att finansiera ett bidrag till de kommuner som får en negativ förändring med 
mer än 200 kr per invånare på grund av genomförda uppdateringar av koncentrat-
ions- och personalkostnadsindex i LSS-kostnadsutjämningen. Därutöver sker ett 
antal regleringar enligt finansieringsprincipen och på grund av förändringar i skat-
teunderlaget. 

I tabell 3 och 4 redovisas storleken på anslaget för kommunalekonomisk utjäm-
ning för åren 2007 till 2009. 

Tabell 3. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
Miljoner kronor 

  2007 2008 2009 
Tillskott –241 3 625 0 
Omföring 9 746 0 0 
Reglering enl. finansieringsprincip 294 –35 0 
Reglering: Övrigt 197 –198 0 
Total förändring 9 996 3 392 0 
Totalt belopp 55 161 58 553 58 553 

 

Alla förändringar av anslaget görs i miljoner kronor. I tabell 4 redovisas belopp i 
kronor per invånare. Eventuell förändring i ramen påverkar kommunerna lika ge-
nom en förändrad regleringspost. 
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Tabell 4. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
Kronor per invånare 

  2007 2008 2009 
Tillskott –27 397 0 
Omföring 1 072 0 0 
Reglering enl. finansieringsprincip 32 –4 0 
Reglering: Övrigt 22 –22 0 
Total förändring 1 099 371 0 
Totalt belopp 6 066 6 411 6 383 

 

Regleringsbidrag/avgift 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten 
för åren 2006 till 2009, se tabell 5 och 6. Bedömningen bygger på: 

• Riksdagens beslut av ram för anslaget till kommunalekonomisk utjämning 

• SKL:s skatteunderlagsprognos 

• Utvecklingen av kostnaderna för införandereglerna. 

• Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer 2006–2007 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2006 till 2009 
Miljoner kronor 

 2006 2007 2008 2009 
Inkomstutjämning, netto (+) 42 983 44 927 47 310 49 391 
Strukturbidrag (+) 1 533 1 536 1 543 1 550 
Införandebidrag (+) 838 464 311 195 
Summa inkomster för kommunerna (1) 45 325 46 931 49 164 51 135 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–) 
(Utgift för staten) (2) 45 165 55 161 58 553 

  
58 553 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –160 8 230 9 390 7 418 

 

Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2006 till 2009 
Kronor per invånare 
 2006 2007 2008 2009 
Inkomstutjämning, netto (+) 4 753 4 940 5 180 5 384 
Strukturbidrag (+) 170 169 169 169 
Införandebidrag (+) 93 51 34 21 
Summa inkomster för kommunerna (1) 5 012 5 161 5 383 5 574 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–) 
(Utgift för staten) (2) 4 995 6 066 6 411 6 383 
Differens → Regleringspost (1)–(2) –18 905 1 028 809 

 

Orsaken till regleringspostens positiva förändring under åren 2007–2008 beror på 
att statens anslag till kommunerna ökar mer än kostnaden för att upprätthålla den 
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garanterade nivå i inkomstutjämningen. År 2009 ligger statens anslag till kommu-
nerna på samma nivå som 2008 samtidigt som kostnaden för att upprätthålla ga-
rantinivån i inkomstutjämningen ökar med ca 200 kr per invånare med följden att 
regleringsbidraget minskar. 

Slutavräkningar 2005–2007 

Alltför negativ prognos i bokslut 2005 
Vår bedömning av 2005 ger en negativ slutavräkning om –64 kr per invånare. Rå-
det för kommunal redovisning hänvisar i sin Rekommendation nr 4:1 att det är 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) decemberprognos som ska användas i prognosen 
över slutavräkningen för innevarande års skatteintäkter. ESV:s prognos ger en ne-
gativ slutavräkning om –340 kr per invånare för 2005 års skatteintäkter. Mellan-
skillnaden (276 kr/inv.) är SKL:s bedömning av vad som preliminärt ska föras till 
bokslutet för 2006. Den 27 november presenterar Skatteverket det slutliga taxe-
ringsutfallet för 2005. 

Positiv slutavräkning år 2006 
Vi bedömer att de preliminärt utbetalade skatteintäkterna för 2006 är lägre än vad 
de slutliga kommer att bli. Detta gör att förbundets prognos av 2006 års skattein-
täkter skiljer sig mot de preliminärt utbetalda med 192 kronor per invånare den 
1.11.2005. Exakt vilket belopp som ska bokas upp i bokslut 2006 blir klart när 
Ekonomistyrningsverket lämnar sin decemberprognos. 

Positiv slutavräkning år 2007 
Regeringen fastställda uppräkningsfaktorer för 2006 och 2007 innebär en lägre 
uppräkning av skatteunderlaget än i förbundets prognos. Detta gör att förbundets 
prognos för avräkningen 2007 blir 262 kr per invånare den 1.11 2006. 

Preliminära beräkningar av utjämningssystemet 2007 
Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en preliminär beräkning av utjämningssy-
stemet för bidragsåret 2007. Tabeller med resultat och dataunderlag samt beskriv-
ning av beräkningarna har skickats ut till kommunerna i slutet av september. På 
flera punkter skiljer sig SCB:s beräkningar mot dem som presenteras i bilaga 1. 
Nedan kommenteras dessa skillnader. 

Inkomstutjämning 
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära taxeringsut-
fallet för september (3,71 procent). I de kommunspecifika beräkningarna i bilaga 
1 används SKL:s prognos på 4,0 procent. Vidare räknar SCB upp skatteunderlaget 
med 4,1 procent 2006 och 4,6 procent 2007. I bilaga 1 används regeringens fast-
ställda uppräkningsfaktorer på 4,1 och 4,2 procent. Skillnaden mellan de olika 
bedömningarna resulterar i olika nivåer på den garanterade skattekraften i riket 
vilket påverkar kommunens avgift respektive bidrag i inkomstutjämningen. 
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SCB använder sig av folkmängden per den sista juni 2006 för att räkna ut skatte-
kraften. I bilaga 1 har vi räknat med en prognos på befolkningen per den 
1.11.2006. 

Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2006 kommer att fastställas 
under december månad. Det som återstår att uppdatera är taxeringen enligt 2006 
års slutliga taxeringsutfall samt kommunens folkmängd per den 1 november 2006. 

Preliminär kostnadsutjämning för år 2007 
I bilaga 1 redovisas SCB:s preliminära kostnadsutjämning 2007. För 85 kommu-
ner innebär SCB:s preliminära beräkningar förändringar på mer än 100 kronor per 
invånare jämfört med vår bedömning i maj, förutsatt att man justerar för eftersläp-
ningseffekten som inte inkluderades i vårt utskick i maj. I vår bedömning i maj 
överskattades nettokostnadsutvecklingen mellan 2004 och 2005 med ca 2 procent. 
Äldreomsorgsmodellen, som väger tungt i utjämningen, stod för hela överskatt-
ningen. Detta har medfört att standardkostnaden inom äldreomsorgen blev betyd-
ligt lägre än prognostiserat. Effekten av detta blir att de kommuner som har högst 
standardkostnader i äldreomsorgen får den största nominella sänkning och därmed 
förlorar mest i förhållande till prognosen. Motsvarande överskattning av netto-
kostnaderna gjordes i gymnasiemodellen. 

Det som kvarstår att uppdatera är skattekraften enligt taxering 2006 i modellen för 
förskola och skolbarnsomsorg samt SCB:s definitiva befolkningsstatistik per den 
1.11.2006. 

Kommunens preliminära bidrag eller avgift framgår av bilaga 1 rad 15. Beloppet 
är exklusive eventuellt positivt utfall i modellen för eftersläpningseffekter. 

Eftersläpningseffekter i kostnadsutjämningen 

I bilaga 1 redovisas kommunens bidrag/avgift i kostnadsutjämningen exklusive 
eventuella ersättningar för eftersläpningseffekter. Detta innebär att de kommuner 
som är aktuella, se tabell 7, för eventuell ersättning för eftersläpning hanterar 
denna post separat. Dessa kommuner måste ha haft en genomsnittlig befolknings-
ökning de senaste fem åren (2001 till 2005) som överstiger 1,2 procent1. För att 
bli aktuell för ersättning bidragsåret 2007 måste befolkningen i dessa kommuner 
även öka med 1,2 procent mellan 2005 och 2006. 

Om kriteriet för befolkningsökning 2005–2006 uppfylls kommer det totala utfallet 
i kostnadsutjämningen att förbättras för dessa kommuner. I SCB:s preliminära 
kostnadsutjämning ingår såväl ersättning för eftersläpning som finansieringen av 
densamma. I bilaga 1 har eventuell ersättning för eftersläpning tagits bort, men 
finansieringen på 8 kr/invånare ligger kvar. Beloppet kan dock förändras beroende 
på utfallet i befolkningsstatistiken. 

I tabell 7 finns SCB:s preliminära bedömning av ersättningen för eftersläpningsef-
fekter för de kommuner som är aktuella. Om önskemål finns kan berörda kommu-

                                                 
1 Avser befolkningen per 1 november respektive år. 
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ner kontakta oss och få bilaga 1 uppdaterad med SCB:s bedömning av eftersläp-
ningseffekten. 

Tabell 7. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar för 2007 
samt SCB:s bedömning av den preliminära ersättningen 
Kommun Genomsnitt 

2001–2005 
SCB:s bedöm-

ning (kr/inv) 
Kommun Genomsnitt 

2001–2005 
SCB:s bedöm-

ning (kr/inv) 
Ekerö 1,40% 136 Österåker 1,55% 158 
Nacka 1,33% 377 Håbo 1,35% 0 
Solna 1,54% 0 Knivsta 1,81% 78 
Vallentuna 1,68% 36 Kävlinge 1,73% 114 
Vaxholm 1,58% 553 Kungsbacka 1,42% 180 
Värmdö 2,09% 318 Härryda 1,21% 22 

 

LSS-utjämningen för bidragsåret 2007 
SCB har gjort en preliminär beräkning av utfallet för LSS-utjämningen 2007. Be-
räkningarna presenterades i slutet av september. Beräkningarna för bidrags- och 
avgiftsåret 2007 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2005, 
genomsnittliga kostnader enligt räkenskapssammandraget 2005 samt koncentrat-
ions- respektive personalkostnadsindex beräknade på 2005 års förhållanden. 

För 265 kommuner innebär SCB:s beräkningar över det preliminära utfallet en 
förändring på mindre än 40 kronor per invånare jämfört med vår bedömning i juli. 
Den främsta orsaken bakom förändringarna är att räkenskapssammandraget för 
2005 färdigställts mellan de två bedömningarna. 

Arbetsgivaravgifter för kommuner år 2007 
De preliminära arbetsgivaravgifterna är 41,80 procent år 2007, vilket är en ökning 
med 0,14 procentenheter jämfört med år 2006. Det är en höjning av sjukförsäk-
ringsavgiften som nu presenterades i budgetpropositionen. Formellt beslutas detta 
sent i höst då budgetpropositionen tas. Även premierna för avtalsförsäkringarna 
beslutas senare men vår bedömning är att de blir oförändrade. 

Arbetsgivaravgifter enligt lag 
Arbetsgivaravgifter enligt lag är höjd till preliminärt 32,42 procent. I budgetpro-
positionen aviseras en höjning av sjukförsäkringsavgiften med 0,14 procentenhet-
er. Detta är en följd av att medfinansieringen av sjukförsäkringen slopas fr.o.m. 1 
januari 2007. 

Anställda som är 65 år och äldre 

För förvärvsarbetande personer som vid årets ingång fyllt 65 år ska arbetsgivarav-
gift i form av ålderspensionsavgift på 10,21 procent betalas, gäller fr.o.m. år 2004. 
2007 gäller det anställda födda 1938, 1939, 1940 och 1941. För mer information 
se lag (2000:980) om sociala avgifter. 
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Särskild löneskatt 
Den särskilda löneskatten är preliminärt oförändrad, dvs. 24,26 procent. Löneskat-
ten utgår vid löner och ersättningar till anställda som är födda 1937 och tidigare, 
utbetalning av pensioner, utbetalning av avgångsförmåner enligt AGF-KL, pre-
mien på avgiftsbefrielseförsäkringen, premien till den avgiftsbestämda delen i 
KAP-KL samt vid beräkning av förändring av pensionsskuld och räntedel i årets 
pensionskostnad. 

Anställda som är 65 år och äldre 

Från och med 2007 föreslås det att den särskilda löneskatt på 16,16 procent som 
betalas på löner eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 
65 år och som är födda 1938 och senare tas bort. 

Avtalsförsäkringar 
Premierna för 2007 är ej beslutade men troligtvis blir premierna för TGL-KL, 
AGS-KL och TFA-KL oförändrade jämfört med i år. Beslut om premie för TGL-
KL, AGS-KL och TFA-KL fattas dock först i december 2006. Avgiftsbefrielse-
försäkringen är under förhandling och kan eventuellt förändras något men vi utgår 
ifrån oförändrade premier. 

Totalt är premien för avtalsförsäkringarna oförändrad, 2,79 procent. 

Anställda som är 65 år och äldre 

För anställda som är 65 år och äldre betalas inga avtalsförsäkringar. 

Kollektivavtalad pension 
Pensionspålägget består av dels den avgiftsbestämda pensionen som betalas ut till 
de anställdas pensionskonton och dels den avsättning som görs för den förmåns-
bestämda ålderspensionen, för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp.  Från den 1 
januari 2006 gäller det nya pensionsavtalet KAP-KL.  

Vi rekommenderar i ett oförändrat pålägg på 5,3 procent exklusive löneskatt (6,59 
inklusive löneskatt) för avtalspensionen år 2007. Beräkningarna visar att dagens 
nivå 5,3 procent är en rimlig långsiktig kostnadsnivå för de närmaste åren. 

Anställda som är 65 år och äldre 

För anställda som är 65 år och äldre tjänas ingen ytterligare förmånsbestämd ål-
derspension (FÅP) in. Däremot betalas den avgiftsbestämda pensionen på 4 pro-
cent (4,97 inklusive löneskatt) in, se bilaga 2. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2007–2009 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 
2007–2009. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i bilaga 1. Av tabell 8 framgår om och när 
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vissa specifika bidrag ingår i bilaga 1 eller inte. Beloppen avser statsbidragets 
nominella värde för respektive år. 

Tabell 8. Specificering av vissa statsbidrag 

1 Ökningen mellan 2006 och 2007 på 225 miljoner innebär ingen reell ökning av statsbidraget då 
det generella statsbidraget till gymnasieskolan minskar i motsvarande grad. 
2 Förbunden återkommer när vi vet mer om specificeringen av beloppet. 
3 Fördelning mellan kommuner och landsting är ej fastställd. 

Statsbidrag  2006 2007 2008 2009 I cirk. 

Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsor-
gen (inklusive pengar för kvalitetssäkring) 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2003:77 
Belopp 3 660 3 660 3 660 3 660 mnkr 

De riktade statsbidragen för insatser inom verksamheter-
na psykiatri och missbruk till kommuner och landsting 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2004:71 
Belopp 400 350 – – mnkr 

Den riktade satsningen på kompetensutveckling inom 
äldreomsorgen 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2004:71 
Belopp 300 300 – –  

Riktad satsning för personal inom förskolan 
I bil 1? Nej Ja Ja Ja 2006:69 

Belopp 
2 000 2 000 2 000 2 000 mnkr 

 220 219 218 Kr/inv. 

Särskilt statsbidrag för vuxenutbildningen 
I bil 1? Nej Ja Ja Ja 2006:69 

Belopp 
1 811 1 220 1 220 1 220 mnkr 

 134 134 133 Kr/inv. 

Personalförstärkning i skolan 
I bil 1? Ja Ja Ja Ja 2004:71 

Belopp 
4 000 5 000 5 000 5 000 mnkr 

442 550 547 545 Kr/inv. 

De kvarvarande statsbidragen för personalförstärkning i 
skolan, som finns att söka från skolverket 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2004:71 
Belopp 1 000 – – – mnkr 

Tillfälligt sysselsättningsstöd 
I bil 1? Nej Ja Ja Ja 2004:71 

Belopp 
4 900 4 900 4 900 4 900 mnkr 

 539 536 534 Kr/inv. 

Gymnasieskolans IV-program 1 
I bil 1? Ja Ja Ja Ja 2004:71 

Belopp 
225 450 450 450 mnkr 

25 49 49 49 Kr/inv. 

Undervisning till asylsökande barn 
I bil 1? Ja Ja Nej Nej 2006:69 

Belopp 
50 50 – – mnkr 
6 5   Kr/inv. 

Satsning inom äldreomsorgen 2 
I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2006:69 

Belopp 
600 1 900 – – mnkr 

66 209   Kr/inv. 

Avknoppningsstöd 
I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2006:69 

Belopp 
 40 – – mnkr 
 5   Kr/inv. 

Fritt val inom äldreomsorgen 
I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2006:69 

Belopp 
  300 – mnkr 

  33  Kr/inv. 

Satsning på psykiatrin 3 
I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2006:69 
Belopp  500 250 250 mnkr 
  55 27 27 Kr/inv. 
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Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 2006:52) beror på: 

• Förändringar enligt budgetpropositionen för 2007 (se cirkulär 2006:69) 

• Ny preliminär LSS-utjämning för år 2007.  

• Ny preliminär kostnadsutjämning 2007 

• Uppdaterat preliminärt taxeringsutfall 

• Ny skatteunderlagsprognos 

Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteun-
derlag ökar i samma takt som i riket samt 2006 års skattesatser. Önskas beräk-
ningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via e-post till: 
mans.norberg@skl.se. 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2006–2010  
med hjälp av modellen Skatter och bidrag 
Med hjälp av vår modell kan du se effekten på din kommuns intäkter av olika an-
taganden om: 

• Skattesats 

• Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen 

• Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen 

• Skatteunderlag i riket 

Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar påverkas 
av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi in-
formerar kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska matas in 
i modellen. 

Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- 
eller finansfunktion. Priset är för närvarande 2 000 kronor för nytillkomna använ-
dare och 1 000 kronor för de som uppdaterar modellen. 

Beställningen kan göras elektroniskt på vår webbplats www.skl.se under Verk-
samheter A–Ö. Klicka på Ekonomi och styrning, Ekonomi & analys, Budgetförut-
sättningar. Den kan e-postas eller postas till Birgitta Westlund, SK, birgitta.west-
lund@skl.se, 118 82 Stockholm, fax 08-640 41 63. 

Modellen ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras på 
blad 1 Indatabladet: 

• Skriv in regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2006 och 2007 i celler-
na C8 och D8. Faktorerna framgår av bilaga 1, rad 5. 

• Skriv in SKL:s reviderade skatteunderlagsprognos för riket i cellerna B9–F9. 
Prognosen framgår av tabell 2, andra raden. 

mailto:marcus.holmberg@skl.se
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• Skriv in kommunens preliminära taxering för inkomståret 2005 enligt Skatte-
verkets tredje prognos i cellen C20. Beloppet framgår av bilaga 1, rad 6. 

• Skriv in beloppen för anslaget kommunalekonomisk utjämning åren 2007 till 
2010 i cellerna D32–G32. Beloppen är 55161; 58553; 58553; 58553 

• Skriv in inkomstutjämningsbidraget 2007–2010, netto i cellerna D35–G35. 
Beloppen är 44927; 47310; 49391; 51565. 

• Skriv in preliminärt överskjutande nettobelopp för kostnadsutjämningen 2007 i 
cell D39. Beloppet är 4. 

• Skriv in SCB:s preliminära beräkning av kommunens kostnadsutjämningsav-
gift/bidrag för bidragsåret 2007 i cellen D67. Beloppet framgår av bilaga 1, rad 
15 i kolumnen för år 2007. Kommuner som kan komma ifråga för eftersläp-
ningseffekter (se tabell 7) ska istället i samma cell ersätta beloppet i formeln. 
Formeln skall INTE skrivas över. Kommuner som kan komma ifråga för efter-
släpningseffekter ska kontrollera att formeln i cell D67 lyder: xxxx + 'Blad 6 
Befolkningsförändringar'!D73, där xxxx = preliminär kostnadsutjämning 2007 
enligt detta cirkulär. 

• Skriv in det preliminära LSS-bidraget/avgiften i cell D70–F70. Beloppet hittar 
du i bilaga 1, rad 22. Det är värdena i kolumnen 2007–2009 som ska skrivas in.  

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 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 Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 
2007 års inkomster i cell I32 (262 kr/inv.). Nuvarande formel ska skrivas över.  

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över slutavräkningen på 
2006 års inkomster i cell H30. Beloppet är 192 kr/inv.  

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrigeringen av 
avräkningen på 2005 års inkomster i cell H28. Beloppet är 276 kr/inv. 

Efter att ha gjort ändringen bör skyddet åter aktiveras. Gå till Verktyg – Skydd – 
Skydda blad. På frågan om lösenord, ange kommun. 

Vi har även upptäckt fel i beräkningen i ersättningen för minskat och ökat elevan-
tal. Felet kan få effekt åren 2008–2010 för kommuner som använt en egen befolk-
ningsprognos för kostnadsutjämningen. Felen bör rättas av er som planerar att 
använda modellen simuleringsmöjligheter i kostnadsutjämningen. 

Felen finns på blad 6 Befolkningsförändringar. Börja med att ta bort bladets 
skydd (om det behövs). Instruktioner finns i punkten ovan. 

• Värdena i cell D16–G16 ska ersättas med följande värden: 1366583; 1352249; 
1331196; 1307689 

• I cell C36 lyder formeln =OM((C17>$B$34);$B$34;C17+$B$34). Den korri-
gerade formeln ska lyda =OM((C17>0);$B$34;C17+$B$34). På motsvarande 
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sätt skall formlerna i cell D36–G36 ersättas. Detta gör enklast genom att sätta 
markören i cell C36, välj Kopiera, under Redigera-menyn. Markera sedan cel-
lerna D36 till E36 och välj Klistra in, under Redigera-menyn. Kontrollera att 
formeln i cell G36 lyder =OM((G17>0);$B$34;G17+$B$34) 

• I cell C28 lyder formeln =OM((C17+$B$26)<0;$B$26;C17+$B$26). Den kor-
rigerade formeln ska lyda =OM((C17+$B$26)<$B$26;$B$26;C17+$B$26). På 
motsvarande sätt skall formlerna i cell D28–G28 ersättas (se punkten ovan). 
Kontrollera att formeln i G28 lyder 
=OM((G17+$B$26)<$B$26;$B$26;G17+$B$26) när du är klar. 

Vi kommer att skicka ut nya prislappar för kostnadsutjämningen 2007–2010 (ru-
torna C95:C113 Blad 4 Kostnadsutjämning) i separat utskick under vecka 43.  

Tidpunkter under 2006 
Nedan redovisar vi en tidsplan för skatteunderlagsprognoser m.m. Se även vår 
Ekonomikalender på webben (www.skl.se) för höstens datum. Välj Verksamhet-
er A–Ö, sedan Ekonomi och styrning, därefter Ekonomi & Analys. 

• v. 43 Prislappar kostnadsutjämningen (gäller modellen Skatter & Bidrag) 
• v. 44–45 Uppdaterad skatteunderlagsprognos 
• 27 nov Skatteverket presenterar definitivt taxeringsutfall 
• 30 nov Vi presenterar Ekonomirapporten. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Bo Legerius (skatteunderlagsprognosen), 
08-452 7734, Derk de Beer (utjämningssystemet), 08-452 7742, Signild Östgren 
(LSS) 08-452 77 45 eller Måns Norberg (modellen Skatter & bidrag, utjämnings-
systemet), 08-452 78 83. Alla kan nås via e-post på mönstret: for-
namn.efternamn@skl.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Ekonomi & Styrning 
Ekonomisk analys 

 
 
Maj-Lis Åkerlund 

 Måns Norberg 

Bilagor 
Bilaga 1: Skatter och bidrag 2007–2009 (kommunspecifik; endast till ekonomi-
kontoren) 
Bilaga 2: Arbetsgivaravgifter för 2006 och preliminärt för 2007 

http://www.skl.se/
mailto:fornamn.efternamn@svekom.se
mailto:fornamn.efternamn@svekom.se
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