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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 
Måns Norberg m.fl. 
EJ 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2008–2010 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Skatteunderlagsprognos för åren 2006–2010 

• Förändringar i utjämningssystemet 

• Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2008–2010, bilaga 1 

• Nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag 

Den samhällsekonomiska bilden 
BNP-tillväxten i världsekonomin bedöms ha kulminerat under 2006 och väntas nu 
falla tillbaka något under 2007, men bli fortsatt god. 

I Sverige beräknas tillväxten bli fortsatt hög i år och nästa år. Den starka ökningen 
av hushållens reala disponibla inkomster 2007 och 2008 gör det möjligt för hus-
hållen att kraftigt öka sin konsumtion under dessa år. Även export och investe-
ringar förutses fortsätta öka i god takt. Den starka sysselsättningsutvecklingen 
under 2006 bedöms fortsätta även i år. Därefter dämpas sysselsättningen och be-
räknas öka med drygt 1 procent 2008 jämfört med 2007. 

Tabell 1. Vissa nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen 
Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges 

 2006 2007 2008 2009 2010 
BNP 4,4 3,6 2,9 2,3 2,0 
Timlön, hela ekonomin* 3,4 4,1 4,3 4,3 4,3 
Sysselsättning, timmar** 2,0 2,0 1,1 0,5 0,0 
Lönesumma  5,4 6,2 5,4 4,8 4,3 
KPI, årsgenomsnitt 1,4 2,2 1,8 2,0 2,0 
Prisbasbelopp, kronor 39 700 40 300 41 200 41 900 42 700 

Källa: SCB samt egna beräkningar. 
*Enligt Nationalräkenskaperna. 
**Kalenderkorrigerad.  
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Stark utveckling av skatteunderlaget 
I år och nästa år beräknas skatteunderlaget växa med 5,2 respektive 5,3 procent i 
årstakt. Därefter avtar ökningstakten successivt till 4,6 procent år 2010, se tabell 
2. Prognosen bygger på den pris- och löneutveckling som redovisas i tabell 1 
ovan. 

Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt 2006–2010 samt bidrag från olika komponenter 
Procentenheter 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Summa exkl. regelförändringar*, % 4,3 5,0 5,2 5,0 4,6 
Summa*, % 4,2 5,2 5,3 5,0 4,6 
Bidrag till förändringen, procentenheter      
Timlön, hela ekonomin 2,5 3,1 3,3 3,3 3,3 
Sysselsättning  1,5 1,5 0,8 0,4 0,0 
Sociala ersättningar 0,4 0,3 1,0 1,3 1,3 
Övriga inkomster –0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
Avdrag –0,1 0,1 –0,1 –0,2 –0,2 

*Procentuell förändring från föregående år. 

De avtal som har slutits på arbetsmarknaden indikerar en årlig löneökningstakt på 
drygt fyra procent under perioden. Det bidrar till skattunderlagsutvecklingen med 
drygt tre procent per år. Det förtjänar att påpekas att detta samtidigt innebär en 
press på större lönehöjningar i kommunerna än vad vi sett de senaste åren, vilket 
bör avspeglas i budgetens löneantaganden. 

Sysselsättningstillväxtens bidrag till skatteunderlaget är relativt stor 2006 och 
2007 men minskar då arbetsmarknadsläget därefter väntas bli svagare. Det mot-
verkas delvis av en snabbare ökning av arbetsmarknadsersättningar och pensions-
inkomster. 

År 2006 beräknas skatteunderlaget ha minskat med ca 0,1 procent till följd av den 
regionala sänkningen av grundavdraget. När den regionala sänkningen av avdra-
get slopas år 2007 beräknas det tillsammans med begränsad avdragsrätt för resor 
till och från arbetet samt övriga utgifter tillföra ca 0,2 procent i skatteunderlag. År 
2008 medför regeringens förslag till sänkning av det maximala avdragsbeloppet 
för pensionsförsäkringar en ökning av skatteunderlaget med ca 0,1 procent. I vår-
propositionen aviserade regeringen att den stats- (och kommunal-) ekonomiska 
effekten av detta kommer att regleras genom en minskning av bidraget Kommuna-
lekonomisk utjämning i budgetpropositionen 2008. 

Upprevidering med drygt två procent sedan förra prognosen 
För hela prognosperioden 2006–2010 är skatteunderlagsprognosen uppreviderad 
med 2,2 procentenheter. Det förklaras främst av att vi nu förutser en snabbare ök-
ning av lönesumman. Effekten av att vi justerat upp löneutveckling är lika stor 
som effekten av att vi har ändrat bedömningen av antalet arbetade timmar. Även 
ändringar i prognoserna för sociala ersättningar och avdrag har bidragit till revide-
ringen, bl.a. till följd av den föreslagna minskningen av avdragsrätten för pens-
ionssparande (se mer under avsnittet om anslag för kommunalekonomisk utjäm-
ning). 
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Jämförelse med andra prognoser 
Vår prognos visar en större ökning av skatteunderlaget år 2007 än den prognos 
som regeringen presenterade i vårpropositionen, se tabell 3. Differensen förklaras 
bl.a. av skilda bedömningar för utvecklingen av pensioner, arbetsmarknadsunder-
stöd, samt sjuk- och föräldraförsäkring. För perioden 2008–2010 prognostiserar 
regeringen snabbare skatteunderlagstillväxt än Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Skillnaderna förklaras främst av att regeringens prognos baseras på anta-
ganden om större löneökningar, vilket medför att även inkomstrelaterade sociala 
ersättningar ökar mer. Detta motverkas delvis av att SKL förutser större ökning av 
antalet arbetade timmar. 

Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser 
 2006 2007 2008 2009 2010 2006–2009 
SKL, apr 2007 4,2 5,2 5,3 5,0 4,6 21,2 
VP07, apr 2007 4,3 4,6 5,4 5,3 4,9 21,1 
ESV, mar 2007* 4,8 5,7 5,8 5,2 4,8 23,3 
BP07, okt 2006* 4,1 4,2 4,6 4,9  19,0 

*Förslaget om minskning av den maximala nivån för avdrag för pensionssparande har inte kunnat 
beaktas. 

Ekonomistyrningsverket prognostiserar större ökning av skatteunderlaget än SKL 
varje år under perioden. Differensen åren 2006–2007 beror främst på skilda be-
dömningar för utvecklingen av småföretagarnas inkomster. Orsaken är skilda 
tolkningar av effekterna av förändringar i de så kallade 3:12-reglerna, se vidare 
cirkulär 2006:92. Åren 2008–2010 förklaras skillnaden främst på att ESV förutser 
snabbare ökning av lönesumman och de sociala ersättningarna. 

Slutavräkningar 2006–2007 

Slutavräkning 2006 
Då skatteunderlagsprognosen för 2006 är oförändrad förblir korrigeringen av 
slutavräkningen av 2006 års inkomster oförändrad med minus 127 kr per invånare 
1.11 2005 i bokslut 2007. 

Slutavräkning 2007 
Vår bedömning av skatteunderlagstillväxten för år 2007 är betydligt högre än den 
som följer av regeringens fastställda uppräkningsfaktorer. Detta gör att förbundets 
prognos på 2007 års skatteintäkter ligger högre än de preliminärt utbetalda. Av-
räkningen beräknas bli 359 kr/invånare den 1.11 2006. 

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
I tabell 4 och 5 redovisas storleken på anslaget för kommunalekonomisk utjäm-
ning för åren 2007 till 2010. Den i budgetpropositionen för 2007 beräknade nivån 
på anslaget för kommunalekonomisk utjämning för 2008 ligger fast.  

Regeringens förslag till sänkning av det maximala avdragsbeloppet för pensions-
försäkringar påverkar skatteunderlaget positivt för 2008. Eftersom det i samband 
med detta förslag aviseras att effekterna av detta förslag kommer att regleras mot 
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anslaget för kommunalekonomisk utjämning redovisas här även effekten av denna 
reglering med ett avdrag på 600 miljoner kronor på anslaget. Observera att detta 
enbart är en aviserad reglering där kommunernas del av den totala regleringen har 
skattats till 2/3. Exakt belopp kommer att regleras i budgetpropositionen 2008. 

Mot bakgrund av att avgifterna till systemet för LSS-utjämning är lägre än de bi-
drag staten betalar till bidragskommuner år 2007 kommer anslaget för kommuna-
lekonomisk utjämning att justeras ned motsvarande 65 miljoner kronor 2008. 

Därutöver aviserar regeringen att återkomma med övriga ekonomiska regleringar i 
budgetpropositionen 2008. Förbundet kommer att bevaka regleringar för effekter 
av förslag om en kommunal fastighetsavgift och ändrade regler för hur intjänade 
inkomsten från feriearbete ska påverka ekonomiska bistånd. 

Tabell 4. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
Miljoner kronor 
 2007 2008 2009 2010 
Totalt enl. BP 2007 55 157 58 553 58 553 58 553 
 varav reglerat i VP 2007  –65   
 varav aviserad reglering i BP 2008  –600 –600 –600 
Totalt enligt detta cirkulär 55 157 57 888 57 953 57 953 

 

Alla förändringar av anslaget görs i miljoner kronor. I tabell 5 redovisas belopp i 
kronor per invånare. Eventuell förändring i ramen påverkar kommunerna lika ge-
nom en förändrad regleringspost. 

Tabell 5. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
Kronor per invånare 
 2007 2008 2009 2010 
Totalt enligt detta cirkulär 6 056 6 328 6 308 6 281 

 

Regleringsbidrag/avgift 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten 
för åren 2007 till 2010, se tabell 6 och 7. Bedömningen bygger på: 

• Vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen 

• Riksdagens beslut av ram för anslaget Kommunalekonomisk utjämning, samt 

• Utvecklingen av kostnaderna för införandereglerna. 
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Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2007 till 2010 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 2010 
Inkomstutjämning, netto (+) 44 851 47 727 50 114 52 418 
Strukturbidrag (+) 1 533 1 539 1 546 1 553 
Införandebidrag (+) 462 310 194 91 
Summa inkomster för kommunerna (1) 46 839 49 577 51 854 54 062 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–) 
(Utgift för staten) (2) 55 157 57 888 57 953 57 953 
Differens → Regleringspost (2)–(1) 8 317 8 312 6 099 3 891 

 

Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2007 till 2010 
Kronor per invånare 
 2007 2008 2009 2010 
Inkomstutjämning, netto (+) 4 924 5 218 5 454 5 681 
Strukturbidrag (+) 168 168 168 168 
Införandebidrag (+) 51 34 21 10 
Summa inkomster för kommunerna (1) 5 143 5 420 5 644 5 860 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–) 
(Utgift för staten) (2) 6 056 6 328 6 308 

 
6 281 

Differens → Regleringspost (1)–(2) 913 909 664 422 

 

Orsaken till regleringspostens negativa förändring under perioden är att statens 
anslag till den kommunalekonomiska utjämningen ökar mindre än kostnaden för 
att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen. 

Reviderad LSS år 2007 

Överklagande av LSS-beslut samt extra statsbidrag 2007 
SCB har reviderat utfallet för LSS-utjämningen för år 2007 med anledning av att 
överklaganden gjorts av några kommuner. För de flesta kommuner innebär detta 
en marginell förändring. SCB skickade ut de reviderade utfallen till kommunerna i 
början av mars. Det extra statsbidraget till kommuner som fick en försämring på 
grund av uppdaterade index redovisas i bilaga 3. Detta bidrag ingår inte i bilaga 1. 
Tabellerna med LSS-utfall 2007 samt det extra statsbidraget finns också på SCB:s 
webbplats. 

Prognos över LSS-utjämningen 2008 
Prognos på LSS-utjämningen 2008 planerades till vecka 17 men blir försenad och 
beräknas istället komma senast vecka 19. 

http://www.scb.se/templates/subHeading____179209.asp
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Förändringar av det kommunala utjämningssystemet 
Som vi meddelat i cirkulär 07:08 föreslår regeringen förändringar i det kommu-
nala utjämningssystemet från och med 1 januari 2008. I korthet avser regeringen 
att: 

• Införa ny delmodell i kostnadsutjämningen för utjämning av strukturellt be-
tingade löneskillnader. Regeringen föreslår att underlaget beräknas utifrån me-
dellön i angränsande kommuner, köpeskilling på småhus och förvärvsarbets-
grad. 

• Genomföra förändringar av komponenten för byggkostnader som innebär att 
den kommer att baseras på regionala skillnader i lönekostnader för byggnads-
arbetare samt klimatskillnader. Även regionindelningen är ändrad med länet 
som bas.  

I bilaga 2 redovisas finansdepartementets beräkningar över de kommunvisa resul-
taten av förändringarna i kostnadsutjämningen för utjämningsåret 2006. Beloppen 
skiljer sig från utredningens (SOU 2006:84) förslag dels genom att effekterna av 
lönemodellen är reducerade till hälften och dels att beräkningarna inte tar hänsyn 
till eventuella begränsningar som den faktiska standardiserade lönen kunde ut-
göra. Beloppen visar det extra tillskott/avdrag respektive kommun fått om syste-
met införts till utjämningsår 2006.  

Regeringen har ännu inte skrivit förordning kring förändringarna i utjämningssy-
stemet varför vi ännu inte vet hur underliggande komponenter kommer att hante-
ras från år till år. Vi kan därför inte presentera någon bedömning av de föreslagna 
effekterna för utjämningsåret 2008. Effekterna av de föreslagna förändringar-
na är därför inte med i bilaga 1. 

Vi avser presentera en prognos på kostnadsutjämningen under vecka 21. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2008–2010 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 
2008–2010. 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 
vissa specifika bidrag ingår i bilaga 1 eller inte. Beloppen avser statsbidragets 
nominella värde för respektive år. 
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Tabell 8. Specificering av vissa statsbidrag 

 

                                                 
1 Ökningen mellan 2006 och 2007 på 225 mnkr innebär ingen reell ökning av statsbidraget, då det 
generella statsbidraget minskar i motsvarande grad.  
2 948 mnkr motsvarar 70 procent av det totala bidraget på 1,35 mdkr. 

Statsbidrag 
 

2007 2008 2009 2010 
Läs 

mer i 
cirkulär 

Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom 
barnomsorgen (inklusive pengar för 
kvalitetssäkring) 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2003:77 

Belopp 3 660 3 660 3 660 3660 mnkr 

De riktade statsbidragen för insatser inom 
verksamheterna psykiatri och missbruk till 
kommuner och landsting 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2004:71 

Belopp 350 – – – mnkr 

Den riktade satsningen på kompetensut-
veckling inom äldreomsorgen 

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

Riktad satsning för personal inom försko-
lan 

I bil 1? Ja Ja Ja Ja 2006:69 

Belopp 
2 000 2 000 2 000 2000 mnkr 

220 219 218 217 Kr/inv. 

Särskilt statsbidrag för vuxenutbildningen 

Ingår i 
bilaga 1? Ja Ja Ja Ja 2006:69 

Belopp 
1 220 1 220 1 220 1220 mnkr 

134 133 133 132 Kr/inv. 

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

Belopp 
5 000 5 000 5 000 5 000 mnkr 

549 547 544 542 Kr/inv. 

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

Belopp 
4 900 4 900 4 900 4 900 mnkr 

538 536 533 531 Kr/inv. 

Gymnasieskolans IV-program1 
I bil 1? Ja Ja Ja Ja 2004:71 

Belopp 
450 450 450 450 mnkr 

49 49 49 49 Kr/inv. 

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

Belopp 
50 – – – mnkr 
5    Kr/inv. 

Satsning inom äldreomsorgen2 
I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2006:69 

Belopp 
 948 948 948 – mnkr 
104 104 103  Kr/inv. 

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

Belopp 
40 – – – mnkr 
4    Kr/inv. 

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

Belopp 
 300 – – mnkr 
 33   Kr/inv. 

Satsning på psykiatrin 
I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2006:69 
Belopp 500 500 250 – mnkr 
 55 27 27   
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Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 2007:15) beror på: 

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Reviderad LSS 2007 

• Justerad ram för anslaget till kommunalekonomisk utjämning  

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. 

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

Modellen ”Skatter och bidrag” 
I modellen Skatter och Bidrag ska följande ändringar göra på blad 2, Indatabla-
det: 

• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna C9–F9. Prognosen framgår 
av tabell 2, andra raden. 

• Skriv in den justerade ramen för kommunalekonomisk utjämning 2008–2011 i 
cell D32–G32. Beloppen är 57 888; 57 953; 57 953; 57 953. 

• Skriv in inkomstutjämningsbidraget 2008–2011 i cellerna D35–G35. Belop-
pen är 47 727; 50 114; 52 418; 54 830. 

 

mailto:marcus.holmberg@skl.se


 CIRKULÄR 07:10 
 2007-04-25 9 (10) 

 

• Skriv in korrigerad LSS-utjämning 2007 i cellen C70. Beloppet finns i bilaga 
1, rad 22. Det är beloppet i kolumn ”2010” i bilagan som ska skrivas in i mo-
dellens kolumn 2007. Eventuell formel ska skrivas över. 

Om bladet är skyddat tar du bort skyddet genom att längst upp på skärmen välja 
Verktyg – Skydd – Ta bort bladets skydd. På frågan om lösenord, skriv kommun. 
Efter att ha gjort ändringen bör skyddet åter aktiveras. Gå till Verktyg – Skydd – 
Skydda blad. På frågan om lösenord, ange kommun. 

Dessutom måsta följande ändringar göras i blad 1, Totala intäkter: 

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen av 
2007 års inkomster i cell H30. Beloppet är 359 kr/invånare. 

Kurs i utjämningssystemet och modellen Skatter och bidrag 
13 september genomförs den andra av årets två kurser i utjämningssystemet och 
modellen skatter & bidrag. Platsantalet är begränsat. Skulle det visa sig att efter-
frågan överstiger utbudet så kommer vi att tillmötesgå det önskemålet och utöka 
antalet kurstillfällen. 

På kursen går vi igenom såväl utjämningssystemet som modellen. Du får även 
chansen att arbeta i modellen med några övningar. 

Var? Karlavägen 108 i Stockholm (Informators lokaler). 

När? Torsdag den 13 september 2007, kl. 9.30–16.30 

Preliminärt program 

9.30–12.00 Utjämningssystemet 
12.00–13.00 Lunch 
13.00–16.30 Modellverktyget ”Skatter och bidrag” 

Kostnad: 1 000 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms. 

Anmälan: via e-post till Birgitta Westlund (birgitta.westlund@skl.se) eller tfn 08-
452 77 53 senast den 7 september. Ange särskilt fakturaadressen och om du vill ha 
specialkost. 

Mer information om kursens innehåll kan du få av Måns Norberg eller Derk de 
Beer, kontaktuppgifter finns längre ned. Du kan även läsa mer och anmäla dig på 
vår webbplats: http://www.skl.se/artikel.asp?C=4098&A=16068 

http://www.skl.se/artikel.asp?C=4098&A=16068
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Tidpunkter under 2007 
Se även vår Ekonomikalender på webben (www.skl.se). Välj Vi arbetar med, 
sedan Ekonomi och styrning, därefter Ekonomi. 

• v.19 SKL presenterar prognos på LSS-utjämningen 2008 

• 15 maj SKL presenterar Ekonomirapporten 

• v.21 SKL presenterar prognos på kostnadsutjämningen 2008 

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

• v.35 SKL presenterar skatteunderlagsprognos 

• 13 sep  Utbildning i utjämningssystemet och modellen Skatter & Bidrag.  

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

• v.43 SKL presenterar skatteunderlagsprognos 

• v.51 SCB presenterar utfall för LSS-utjämning och kostnadsutjämning 2008 

Prenumerera gärna på vår löpsedel på www.skl.se, även den under Vi arbetar 
med, Ekonomi och styrning, Ekonomi. Där finns de senaste uppdaterade cirkulär-
en 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, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34 och Signild 
Östgren (LSS) 08-452 77 45. Alla kan nås via e-post på mönstret: for-
namn.efternamn@skl.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Ekonomi och styrning 
Ekonomisk analys 

 
 
Maj-Lis Åkerlund 

 Måns Norberg 

Bilagor 
Bilaga 1: Skatter och bidrag 2008–2010 (kommunspecifik; endast till ekonomi-
kontoren) 
Bilaga 2: Finansdepartementets bedömning av effekterna av förändringar i utjäm-
ningssystemet, utjämningsår 2006 
Bilaga 3: Extra statsbidrag för kompensation för försämringar i LSS-utjämning 
2007 

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