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EJ 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

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

• Ekonomistyrningsverkets prognos för 2006 års skatteunderlagsutveckling 

• Definitivt utfall för kostnadsutjämningen 2007 

• Definitivt utfall för LSS 2007 

• Arbetsgivaravgifter 2007 

• Internränta 2008 

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

• Nya instruktioner till modellen Skatter och Bidrag 

• Beställningsblankett för modellen Skatter och Bidrag 2007–2011 

Skatteunderlaget 
Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu presenterat den skatteunderlagsprognos för 
2006 som enligt rekommendation nr 4.1 2003 från Rådet för kommunal redovis-
ning ska ligga till grund för redovisningen av skatteintäkterna i bokslutet. ESV:s 
bedömning är att skatteunderlaget ökar med 4,6 procent (läs mer på www.esv.se). 
Det är 0,4 procentenheter högre än den prognos för 2006 som vi (SKL) presente-
rade i cirkulär 2006:77 och Ekonomirapporten. November 2006. Observera att 
ESV:s prognos endast påverkar beräkningen av skatteintäkterna i bokslutet för 
2006. 

Skillnaden mellan vår och ESV:s bedömning är främst att ESV räknar med högre 
inkomster för inkomstslaget Fåmansföretag under tjänst. Där redovisar delägare i 
fåmansföretag den del av inkomsten av sin verksamhet som ska beskattas som 
inkomst av tjänst. Dessutom redovisas en del av inkomsten från försäljning av 
fåmansföretag under detta inkomstslag. Inkomståret 2005 mer än fördubblades 
dessa inkomster, från knappt fyra till knappt nio miljarder kronor, efter att ha legat 
på i stort sett oförändrad nivå under flera år. Såväl antalet inkomsttagare med 

http://www.esv.se/
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detta inkomstslag som genomsnittsinkomsten ökade kraftigt. Vår tolkning är att 
den övervägande delen av förändringen förklaras av en tillfällig ökning av försälj-
ningar av fåmansföretag. Skälet är ändringar i skattelagstiftningen som trädde i 
kraft den 1 januari 2006. Ändringar i de så kallade 3:12-reglerna gjorde det för-
månligt för de ägare till fåmansföretag som planerat en försäljning av bolaget un-
der de närmaste åren att sälja före årsskiftet 2005/2006. Eftersom vi antar att ök-
ningen av bolagsförsäljningar är tillfällig minskar inkomsterna för detta inkomst-
slag 2006 jämfört med 2005 i vår prognos. I ESV:s prognos ökar de. 

De preliminära utbetalningarna av landstings- och kommunalskatt 2007 baseras på 
taxeringsutfallet för 2005 och de uppräkningsfaktorer för 2006 och 2007 som re-
geringen fastställde i oktober. 

Tabell 1. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring från föregående år 
 2005 2006 2007 2005–2007 
ESV, dec 2006 3,801 4,62 – – 
SKL, nov 2006 4,0 4,2 4,3 13,0 
Regeringen, okt 2006 4,1 4,1 4,2 12,9 

1) Taxeringsutfall. 
2) Budgetuppräkningsfaktor (BUF). 

Slutavräkningar 

Definitiv slutavräkning av 2005 års skatteinkomster 
Det definitiva taxeringsutfallet 2005 ger en negativ slutavräkning om –131 kr per 
invånare. Rådet för kommunal redovisning hänvisar i sin Rekommendation nr 4:1 
att det är ESV decemberprognos innevarande år som ska användas i prognosen över 
slutavräkningen för innevarande års skatteintäkter. ESV:s prognos ger en negativ 
slutavräkning om –340 kr per invånare för 2005 års skatteintäkter. Detta ger en kor-
rigering på 209 kronor per invånare i bokslut 2006 av 2005 års inkomster. 

Preliminär slutavräkning år 2006 
Enligt rådet för Kommunal redovisning, Rekommendation 4:1, ska det bokas upp 
en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkning-
en ska enligt rekommendationen beräknas utifrån ESV:s decemberprognos. Den 
18 december presenterades prognosen som bedömer att skatteunderlaget kommer 
att öka med 4,6 procent för 2006. Med denna bedömning av skatteunderlaget blir 
prognosen för 2006 års avräkning 217 kronor per invånare 1.11 2005. 

Då vår bedömning av skatteunderlagsutvecklingen 2006 är lägre än vad ESV för-
utspår innebär det en negativ korrigering av 2006 års skatteintäkter i bokslut 2007. 
Vår bedömning ger en korrigering på minus 127 kr/invånare i bokslut 2007. 
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”Avräkning” år 2007 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2006 och 2007 innebär en något 
lägre uppräkning av skatteunderlaget än i förbundets prognos. Detta gör att för-
bundets prognos för ”avräkningen” 2007 blir 65 kr per invånare den 1.11 2006. 

Definitiv kostnadsutjämning 2007 
Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar definitiva beräkningar av kostnadsutjäm-
ningen för bidragsåret 2007 via e-post till kommunerna. Kommunens bidrag eller 
avgift samt utfallet i de olika delmodellerna framgår av materialet. 

Utfallet av beräkningarna för den kommunalekonomiska utjämningen överlämnas 
till Skatteverket för att där utgöra underlag för de bidrag och avgifter för 2007 
som Skatteverket preliminärt beslutar om i mitten av januari månad. Den kommun 
som eventuellt vill påtala fel i underlaget får göra det när Skatteverket meddelat 
sitt beslut. 

Förändringar jämfört med de preliminära beräkningarna i oktober (cirkulär 
2006:70) är större än tidigare år. Det beror till största del på överflyttningen av det 
riktade statsbidraget för personalförstärkning i förskolan till det generella statsbi-
draget. För att motverka vinster/förluster för enskilda kommuner pga. överföring-
en har omslutningen i barnomsorgsmodellen i kostnadsutjämningen justerats upp 
med två miljarder kronor. Därmed förändras standardkostnaderna så att kommu-
ner med höga standardkostnader får ett ännu högre bidrag och kommuner med 
låga standardkostnader får högre avgifter. Totalt ökar beloppet för kommunerna 
med ca tre kronor per invånare i och med att hela anslaget går direkt till dem och 
administrationen av bidraget försvinner. För de enskilda kommunerna blir dock 
effekten ett förbättrat utfall i spannet 0–6 kr per invånare då höga standardkostna-
der överkompenseras marginellt och vice versa. 

En mindre del av förändringen beror på uppdateringen av skattekraften i barnom-
sorgsmodellen samt de definitiva siffrorna över nettoprisindex. 

Vi bifogar inte några specifika bilagor utan hänvisar till SCB:s utskick samt till 
information på SCB:s webbplats under adressen www.scb.se1 

Frågor angående beräkningarna av kostnadsutjämningen kan ställas till Tomas 
Johansson tfn 019-17 64 26 vid SCB i Örebro. 

Eftersläpningseffekter i kostnadsutjämningen 
I bilaga 1 redovisas kommunens bidrag/avgift i kostnadsutjämningen inklusive 
eventuella ersättningar för eftersläpningseffekter. De kommuner som kvalificerat 
sig för eftersläpningsbidraget har haft en genomsnittlig befolkningsökning de sen-
aste fem åren (2001 till 2005) som överstiger 1,2 procent2 samt en ökning som 
överstiger 1,2 procent mellan 2005 och 2006. 

                                                 
1www.scb.se > Statistik efter ämne > Offentlig ekonomi . 

2 Avser befolkningen per 1 november respektive år. 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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I tabell 2 redovisas den slutgiltiga ersättningen för eftersläpningseffekter för de 
kommuner som kvalificerat sig för bidraget enligt ”femårskriteriet”. 

Tabell 2. Kommuner med eftersläpningsersättning i kostnadsutjämningen 
Kommun Genomsnitt 

2001–2005 
 

Förändring 
2005–2006 

Bidrag  
(kr/inv) 

Ekerö 1,40% 1,49% 93 kr 
Nacka 1,33% 2,82% 523 kr 
Solna 1,54% 1,74% 151 kr 
Vallentuna 1,68% 1,54% 123 kr 
Vaxholm 1,58% 3,50% 803 kr 
Värmdö 2,09% 2,56% 473 kr 
Österåker 1,55% 1,30% 34 kr 
Håbo  1,35% 0,64% 0 
Knivsta 1,81% 1,71% 176 kr 
Kävlinge 1,73% 2,37% 403 kr 
Kungsbacka 1,42% 1,81% 217 kr 
Härryda 1,21% 1,19% 0 
Stenungsund 2,14% 0,86% 0 
Umeå 1,33% 0,51% 0 

 

Eftersläpningsbidraget finansieras gemensamt av alla kommuner som ett avdrag i 
modellen för befolkningsförändring med 12 kr per invånare. Detta innebär en ök-
ning från 8 till 12 kr/invånare i förhållande till de preliminära uppgifterna (cirku-
lär 2006:70). Orsaken är stora befolkningsökningar mellan juni och november i 
framför allt Solna, Nacka, Värmdö och Kävlinge. 

Definitivt utfall av LSS-utjämningen 2007 
SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämningen för år 
2007. Skillnaden mot den förra preliminära beräkningen är att folkmängden juste-
rats per den 1 november samt att någon kommun förändrat sina uppgifter i verk-
samhetsstatistiken. Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2007 baseras därut-
över på verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2005, genomsnittliga kost-
nader enligt räkenskapssammandraget 2005 samt koncentrations- respektive per-
sonalkostnadsindex beräknade på 2005 års förhållanden. 

Extra statsbidrag för LSS 2007 
Regeringen har beslutat att ett tillfälligt bidrag skall utgå till de kommuner som får 
en negativ förändring överstigande 200 kronor per invånare på grund av att kon-
centrations- och personalkostnadsindexen uppdateras inför 2007. Bidraget ska 
utgå utan ansökningsförfarande. Det särskilda bidraget beräknas till totalt 125 
miljoner kronor. 

Det extra statsbidraget som utlovats är inte med i detta utskick utan kommer 
först att redovisas i det tabellhäfte som kommer till kommunerna från SCB i 
januari 2007. 
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Befolkningsuppgifter per 1.11 2006 
Den 12 december presenterade SCB befolkningsuppgifter per 1.11 2006. Kom-
munens befolkning 1.11 påverkar kommunens intäkter i form av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag/avgift. Befolkningsutvecklingen mellan 2005 och 2006 var 
starkare än den prognos som legat till grund för våra beräkningar. I tabell 3 pre-
senteras befolkningsutfall och prognos, samt medelskattekraft som ligger till 
grund för beräkningarna i bilaga 1. 

Tabell 3. Befolkning i riket, utfall och prognos per 1.11, samt medelskattekraft för 
åren 2005–2010 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Utfall 9 042 663 9 107 935     
Prognos   9 147 470 9 187 613 9 226 148 9 265 497 
Förändring %  0,72 0,43 0,44 0,42 0,43 
Medelskattekraft– 
Regeringens fastställda 

  
158 392 

 
164 190 

   

SKL:s prognos 153 030 158 862 164 505 171 165 178 086 185 500 

 

Regleringsbidrag/avgift 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten 
för åren 2006 till 2009, se tabell 4 och 5. Bedömningen bygger på: 

• Riksdagens beslut av ram för anslaget till kommunalekonomisk utjämning 

• SKL:s skatteunderlagsprognos 

• Utvecklingen av kostnaderna för införandereglerna. 

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift, åren 2006–2009 
Miljoner kronor 

 2006 2007 2008 2009 
Inkomstutjämning, netto (+) 42 983 44 851 46 958 49 071 
Strukturbidrag (+) 1 533 1 533 1 539 1 546 
Införandebidrag (+) 838 462 310 194 
Summa inkomster för kommunerna (1) 45 325 46 839 48 808 50 812 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–) 
(Utgift för staten) (2) 45 165 55 157 58 553 

 
58 553 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –160 8 317 9 745 7 741 

 



 CIRKULÄR 2006:92 
 2006-12-22 6 (13) 

 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift, åren 2006–2009 
Kronor per invånare 
 2006 2007 2008 2009 
Inkomstutjämning, netto (+) 4 753 4 924 5 133 5 341 
Strukturbidrag (+) 170 168 168 168 
Införandebidrag (+) 93 51 34 21 
Summa inkomster för kommunerna (1) 5 012 5 143 5 336 5 530 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–) 
(Utgift för staten) (2) 4 995 6 056 6 401 6 373 
Differens → Regleringspost (1)–(2) –18 913 1 065 843 

 

Orsaken till regleringspostens positiva förändring under åren 2007 och 2008 beror 
på att statens anslag till den kommunalekonomiska utjämningen ökar mer än kost-
naden för att upprätthålla den garanterade nivå i inkomstutjämningen. År 2009 
ligger statens anslag till kommunerna på samma nivå som 2008 samtidigt som 
kostnaden för att upprätthålla garantinivån i inkomstutjämningen ökar med ca 210 
kr per invånare, med följden att regleringsbidraget minskar. 

Jämfört med förra bedömningen så har befolkningsuppgifterna för 2006 korrige-
rats. Vidare har vi gjort en liten justering i ramanslaget för kommunalekonomisk 
utjämning. Justeringen beror på ett anslagssparande föranletts av att 2006 års an-
slag överskreds med 4,5 miljoner kronor eftersom SCB felaktigt avrundade regle-
ringsposten.  

Skattesatser 2007 
Den 13 december presenterade Skatteverket skattesatserna för 2007. Totalt ändrar 
31 kommuner skattesatsen 2007. Skatten sänks i 24 kommuner (inklusive Got-
land) och höjs i sju. Mest sänks skatten i Staffanstorp, med 60 öre, och i Danderyd 
med 40 öre. Skatten höjs mest i Heby, med en krona och i Mullsjö med 80 öre. 
Västmanland är det enda landstinget som förändrar skattesatsen då man höjer med 
52 öre. 

Solna kommer att ha den lägsta kommunala utdebiteringen 2007, med 17,38 och 
Dals-Ed den högsta, 23,79. Förändringarna i utdebitering samt förändringar i 
kommunernas folkmängd gör att den genomsnittliga kommunala skattesatsen 
minskar från 20,83 till 20,78 mellan 2006 och 2007. De kommunvisa skattesatser-
na för 2007 finns på www.skl.se. 

I och med att Heby byter länstillhöringhet från och med 2007 kommer kommunen 
att byta länsvis skattesats. Den för inkomstutjämningen relevanta 95-procentiga 
länsvisa skattesatsen sänks för Heby från 20,07 till 19,63. Detta påverkar kommu-
nens kompensation i inkomstutjämningen. 

Internränta 2008 
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för 
kommunernas beräkning av kapitalkostnader. Som ett underlag till beräkningar av 

http://www.skl.se/
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kommande års budgetunderlag fastställs en räntesats i början av varje kalenderår, 
avseende nästkommande år. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till 
att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar 
under hela deras ekonomiska livslängd. 

Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäk-
ningar för aktiverade investeringar. Det kan vid andra kalkyleringstillfällen vara 
helt riktigt att göra andra bedömningar om räntesatser såsom vid lokala avtalsför-
faranden, prissättningar eller dylikt där internräntan helt enkelt inte speglar rå-
dande förhållande. 

För år 2008 är internräntan beräknad till 5,0 procent och överensstämmer med 
förbundens prognos över den långa statsobligationsräntan för år 2008. För 2007 
var internränterekommendationen 4,5 procent. 

De senaste åren har räntorna legat på en lägre nivå än väntat och vår prognos över 
den långa räntan har revideras ned ett antal gånger. Vår internränterekommendat-
ion har därmed varit alltför hög i förhållande till det faktiska ränteläget. Vi revide-
rar inte rekommendationen. Sett över en längre tidsperiod kan vi dock notera att 
internränterekommendation inte avviker särskilt mycket från den faktiska räntan 
på de tioåriga statsobligationerna. Sammantaget under perioden1995–2005 var 
avvikelsen en halv procentenhet. 

Ett fåtal kommuner använder i dag den reala annuitetsmetoden. Underlag för att 
göra beräkningar enligt denna redovisas i bilaga 4. 

Frågor med anledning av internräntan kan ställas till Anders Brunstedt 08-
452 77 56, Anders Nilsson 08-452 76 42 eller Göran Wallin 08-452 77 39. 

Arbetsgivaravgifter 2007 
Arbetsgivaravgiften för 2007 är totalt 41,80 procent, vilket är en ökning med 0,14 
procentenheter jämfört med 2006. 

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften är nu fastställd enligt budgetpropositionens 
förslag. Premierna för avtalsförsäkringarna är enligt förslag oförändrade jämfört 
med 2006, ett formellt styrelsebeslut återstår dock. 

Arbetsgivaravgifter enligt lag 
Arbetsgivaravgifter enligt lag är höjd till 32,42 procent pga. en höjning av sjuk-
försäkringsavgiften på 0,14 procentenheter. Det är en följd av att medfinansie-
ringen av sjukförsäkringen slopas fr.o.m. 1 januari 2007. 

Särskild löneskatt 
Den särskilda löneskatten är oförändrad, dvs. 24,26 procent. Löneskatten utgår på: 
utbetalning av pensioner, premien på avgiftsbefrielseförsäkringen, premien till 
den avgiftsbestämda delen i KAP-KL, beräkning av förändring av pensionsskuld 
och räntedel i årets pensionskostnad samt löner och ersättningar till anställda som 
är födda 1937 och tidigare. 
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Från och med 2007 tar man bort 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. 

Avtalsförsäkringar 
Premierna för TGL-KL, AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen år 
2007 är oförändrade jämfört med i 2006. 

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

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 ett oförändrat pålägg på 5,3 procent (6,59 procent inkl lö-
neskatt) för avtalspensionen år 2007. Beräkningarna visar att dagens nivå av 5,3 
procent är en rimlig kostnadsnivå för de närmaste åren. 

Regler för anställda som är 65 år och äldre 

Med det nya pensionssystemet med mer flexibel pensionsålder kan man tjäna in 
pensionsrättigheter även efter 65 års ålder. Det innebär att man fr.o.m. 2004 skall 
betala den lagstadgade ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för anställda som 
är över 65 år och födda 1938 eller senare. För denna grupp ska även den avgifts-
bestämda delen av pensionen betalas in på 4,97 procent. Sammantaget blir de so-
ciala avgifterna 15,18 procent på lönesumman. 

2007 gäller detta anställda födda 1938, 1939, 1940 och 1941. För mer information 
se lag 2000:980 om sociala avgifter. 

För anställda som är över 65 år och födda 1937 och tidigare ska den särskilda 
löneskatten med 24,26 procent utgå på löner och ersättningar. 

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2007 
Skatteverkets betalar ut skatter och bidrag under år 2007 den tredje vardagen efter 
den 17:e varje månad. Utbetalningsdag är i detta sammanhang inte den dag då 
kommunen kan disponera pengarna. Bokföringsdag hos Plusgirot/Bankgirot är 
dagen efter utbetalningsdagen, dvs. den fjärde vardagen efter den 17 i månaden. 
Utbetalningsdagarna syns i tabell 6. 
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Tabell 6. Utbetalnings- och bokföringsdag för preliminära skatter och bidrag 2007 
 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 
 

Slutavräkningen för 2005 års skatteintäkter kommer att justeras på januari månads 
skatteutbetalning. 

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 7 framgår om och när 
vissa specifika bidrag ingår i bilaga 1 eller inte. Beloppen avser statsbidragets 
nominella värde för respektive år. 
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Tabell 7. Specificering av vissa statsbidrag, åren 2006–2009 

1Ökningen mellan 2006 och 2007 på 225 miljoner innebär ingen reell ökning av statsbidraget 
  då det generella statsbidraget minskar i motsvarande grad. 
2Förbunden återkommer när vi vet mer om specificeringen av beloppet. 
3Fördelning 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  500 500 250 mnkr 
  55 55 27  
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Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 2006:81) beror på: 

• Befolkningsstatistik per 1.1 2006. 

• Skattesatser för 2007 

• Definitiv kostnadsutjämning och LSS för 2007 

Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteun-
derlag ökar i samma takt som i riket samt 2007 års skattesatser. Önskas beräk-
ningar utifrån andra förutsättningar, ange dessa via e-post till: 
mans.norberg@skl.se. 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2007–2011  
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 föras 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. 

För nytillkomna användare erbjuder vi två kurser under 2007. Förutom att gå ige-
nom modellen görs även en genomgång av utjämningssystemet. Kurserna hålls i 
Stockholm den 7 mars samt ett datum under hösten som ännu inte är bestämt. Vi 
återkommer med mer information om kursinnehåll och hur du anmäler dig.  

Modellen skickas ut i slutet av januari 2007. 

Beställningen kan göras på bifogad blankett eller elektroniskt på vår webbplats 
www.skl.se under Vi arbetar med. Klicka på Ekonomi och styrning, Ekonomi & 
analys, Budgetförutsättningar. Den kan e-postas eller postas till Birgitta Westlund, 
Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm, fax 08-640 41 63 eller e-
post birgitta.westlund@skl.se. 

Modellen ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras på 
blad 2 Indatabladet: 

• Skriv in den justerade ramen för Kommunalekonomisk utjämning 2007 i cell 

mailto:marcus.holmberg@skl.se
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D32. Beloppet är 55 157. 

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget, netto åren 2007 till 2010 i 
cellerna D35–G35. Beloppen är: 44 851; 46 958; 49 071; 51 329. 

• Skriv in det överskjutande nettobeloppet för kostnadsutjämningen 2007 i cell 
D39. Beloppet är –6,5. 

• Skriv in Strukturbidraget 2007–2010 i cellerna D42–G42. Beloppen är: 1533; 
1539; 1546; 1553. 

• Skriv in Införandebidraget 2007–2010 i cellerna D45–G45. Beloppen är: 462; 
310; 194; 91.  

• I cell D67 ska kommunens värde för Kostnadsutjämningen 2007 skrivas in. 
Beloppet framgår av bilaga 1, rad 15. Observera att beloppet inkluderar even-
tuella eftersläpningseffekter. Kommuner som tidigare haft en formel i denna 
cell (D67) ska ersätta formeln med värdet. 

• Skriv in kommunens befolkning per 1.11 2006 samt förbundets prognos för 
åren 2007–2009 i cellerna D29–F29. Antalet invånare framgår av bilaga 1, rad 
2. I cell G29 ska följande formel skrivas: =F29*(1+(G25/100)). 

• Skriv in rikets befolkning per 1.11 2006 samt prognosen för åren 2007–2008 i 
cellerna D26–F26. Uppgifterna framgår av bilaga 1, rad 29. I cell G26 skall 
prognosen för 1.11 2009 skrivas in. Beloppet är 9226148. 

• Skriv in det definitiva LSS-bidraget/avgiften för 2007 i cell D70–F70. Belop-
pen hittar du i bilaga 1, rad 22. Det är värdena i kolumnerna 2007–2009 som 
ska skrivas in.  

• Lägg in kommunens förändring av skattesatsen 2007 i cell D57. Detta gäller 
endast kommuner som förändrat skattesatsen. En höjning med 10 öre skrivs 
0,10. En sänkning skrivs med minustecken framför. Glöm inte att aktivera en 
eventuell skatteförändring genom att välja ”Förändrad” på knappen Skattesats 
på bladet Totala intäkter. 

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 kommun. 

• Skriv in ESV:s prognos på avräkningen av 2006 års inkomster i cell H30. Be-
loppet är 217 kr/inv. 

• Beloppet Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrige-
ringen av avräkningen på 2006 års inkomster i cell I30 (–127 kr/inv.). 

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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Tidpunkter under 2007 
Se även vår Ekonomikalender på webben (www.skl.se), där vi från mitten av 
december hoppas kunna uppdatera med vårens datum. Välj Vi arbetar med, sedan 
Ekonomi och styrning, därefter Ekonomi & Analys. 

• v.7 SKL presenterar skatteunderlagsprognos 

• 7 mars Kurs i modellen Skatter & bidrag i Stockholm 

• v.17 SKL presenterar skatteunderlagsprognos samt första prognosen  
 för LSS-utjämningen 2008 

• v.21 SKL presenterar prognos på kostnadsutjämningen 2008 

• v.27 SKL presenterar en andra prognos för LSS-utjämningen 2008 

• v.35 SKL presenterar skatteunderlagsprognos 

• v.39 SCB presenterar prel. utfall för LSS-utjämningen 2008 

• v.43 SKL presenterar skatteunderlagsprognos 

• v.51 SCB presenterar utfall för LSS-utjämning och kostnadsutjämning2008 

Prenumerera gärna på vår löpsedel på www.skl.se, även den under Vi arbetar 
med, Ekonomi och styrning, Ekonomi & analys. Där finns de senaste uppdaterade 
cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Derk de Beer (utjämningssystemet, stats-
bidrag) 08-452 77 42, Måns Norberg (modellen Skatter & bidrag, utjämningssy-
stemet) 08-452 78 83, Signild Östgren (LSS) 08-452 77 45, Siv Stjernborg (ar-
betsgivaravgifter) 08-452 77 51, Åsa Hjortsberg Sandgren (arbetsgivaravgifter) 
08-452 77 32, Anders Brunstedt (internränta, annuitetsmetoden) 08-452 77 56, Bo 
Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34. Alla kan nås via e-post på mönstret: 
fornamn.efternamn@skl.se . 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Ekonomi & Styrning 
Ekonomisk analys 

 
 
Maj-Lis Åkerlund 

 Måns Norberg 

Bilagor 
Bilaga 1: Skatter & Bidrag 2007–2009  
               (kommunspecifik, endast till ekonomikontoren 
Bilaga 2: Beställningsblankett till modellverktyget Skatter & Bidrag 2007 
Bilaga 3: Arbetsgivaravgifter 2007 
Bilaga 4: Real annuitetsmetod 

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