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

Ekonomi & Styrning 
Ekonomisk analys 
Måns Norberg m.fl. 
EJ 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2009–2011 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Reviderad LSS-utjämning 2008 
• Preliminär kostnadsutjämning 2009 
• Preliminär LSS-utjämning 2009 
• Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2009–2011, bilaga 1. 
• Nya instruktioner till modellen Skatter och Bidrag. 

Den samhällsekonomiska utvecklingen 
Den internationella ekonomin utmärks just nu av extra stor osäkerhet kring hur 
den amerikanska ekonomin utvecklas och hur omfattande kreditkrisens utbredning 
blir på de finansiella marknaderna. Den globala konjunkturförsvagningen motver-
kas emellertid till viss del av fortsatt stark tillväxt i de europeiska och asiatiska 
tillväxtmarknaderna. 

BNP-tillväxten i Sverige dämpades under 2007 när den internationella efterfrågan 
försvagades. Vi bedömer att BNP-tillväxten försvagas ytterligare i år för att nästa 
år vända upp när den internationella konjunkturen successivt stärks. Både export 
och inhemsk efterfrågan bidrar till den förbättrade konjunkturutvecklingen 2009. 

Den korta konjunkturavmattningen innebär att sysselsättningen ligger kvar på 
samma nivå under loppet av 2008 som vi såg i december 2007. Det betyder att 
årsgenomsnittet ökar med en procent. De kommande åren ökar antalet arbetade 
timmar något igen. På lite längre sikt har vi dock justerat upp den potentiella 
sysselsättningsnivån 2011. Antalet arbetade timmar är i vår nuvarande bedömning 
närmare en procent högre än tidigare. Det hänger samman med en mer positiv bild 
av möjligheterna till ett ökat arbetsutbud. Det lägre resursutnyttjandet leder i år 
och nästa år till något lägre timlöneökningar än i våra tidigare bedömningar. 
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Tabell 1. Valda nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen 
Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges 

 2007 2008 2009 2010 2011 

BNP2 2,7 1,8 2,6 2,4 2,2 

Timlön, hela arbetsmarknaden1 3,3 4,9 4,4 4,4 4,5 

Sysselsättning, timmar2  3,5 1,0 0,2 0,3 0,2 

Lönesumma 6,9 5,9 4,6 4,7 4,7 

KPI, årsgenomsnitt 2,2 3,0 2,4 2,0 2,0 

Prisbasbelopp, kronor 40 300 41 000 42 200 43 200 44 100 

1. Enligt Nationalräkenskaperna.     2. Kalenderkorrigerad. 

Källor: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Nedreviderad skatteunderlagsprognos 
Skatteunderlagstillväxten 2007 präglades av stark sysselsättningsökning och mått-
liga lönehöjningar. Dessutom minskade inkomsterna av arbetsmarknadsunderstöd 
och sjukpenning kraftigt. Det uppvägdes inte fullt ut av stigande pensionsinkoms-
ter, varför det totala bidraget från sociala ersättningar blev negativt, se tabell 2. 

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den utveckling av samhällsekonomin 
som sammanfattas i tabell 1 ovan. Antalet arbetade timmar förutses öka betydligt 
långsammare i år än 2007, men det motverkas delvis av att lönehöjningarna väntas 
bli större. Dessutom beräknas pensioner och andra sociala ersättningar ge ett posi-
tivt bidrag till skatteunderlaget. Dämpningen av skatteunderlagstillväxten från och 
med 2009 beror främst på en svagare ökningstakt av sysselsättningen. 

Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt 2007–2011 samt bidrag från olika komponenter 
Procentenheter 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Summa exkl regelförändringar*,% 5,4 5,5 4,8 4,8 4,8 

Summa, % 5,6 5,7 4,8 4,8 4,8 

Bidrag till förändringen, procentenheter 

Timlön, hela ekonomin 2,5 3,8 3,4 3,4 3,4 

Sysselsättning  2,6 0,8 0,2 0,2 0,2 

Sociala ersättningar –0,1 0,9 1,4 1,3 1,2 

Övriga inkomster 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Avdrag 0,2 0,0 –0,3 –0,2 –0,2 

*Procentuell förändring från föregående år 

Den något svagare utvecklingen av samhällsekonomin har bidragit till en nedrevi-
dering av skatteunderlagsprognosen för åren 2008 och 2009 jämfört med den pro-
gnos vi publicerade i februari, se tabell 3. Vi räknar nu med lägre ökningstakt för 
såväl timlöner som antal arbetade timmar i år. År 2009–2011 förutser vi större 
sysselsättningsökning, men 2009 motverkas det av lägre löneökningar och mindre 
inkomster av sociala ersättningar. 
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Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

 2007 2008 2009 2010 2011 2007–2011 

SKL, apr 2008 5,6 5,7 4,8 4,8 4,8 28,5 

VP08, apr 2008 5,3 5,8 4,2 4,5 4,7 27,0 

ESV, mars 2008 5,8 6,7 5,7 4,8 4,4 30,6 

SKL, feb 2008 5,4 6,1 5,1 4,6 4,3 28,2 

 

Det är för närvarande ovanligt stor skillnad mellan förbundets, regeringens och 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) skatteunderlagsprognoser. Skillnaderna beror i 
huvudsak på olika uppfattning om lönesummans utveckling till följd av olikheter i 
synen på hur konjunkturen kommer att utvecklas de närmaste åren. 

Slutavräkningar 2007–2008 

Slutavräkning 2007 
Enligt rådet för Kommunal redovisning, Rekommendation 4:2 (ersätter 4:1), ska 
det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslu-
tet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteun-
derlagsprognos i december. Vår prognos i december visade en ökning av skatte-
underlaget med 5,8 procent för 2007. Med denna bedömning blir prognosen för 
2007 års avräkning 567 kronor per invånare 1.11 2006. 

SKL:s reviderade prognos enligt detta cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget 
med 5,6 procent för 2007. Denna lägre uppräkning medför en korrigering på mi-
nus 65 kronor per invånare 1.11 2006 i bokslut för 2008.  

Slutavräkning 2008 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2007 och 2008 innebär en högre 
uppräkning av skatteunderlaget än förbundets prognos. Detta gör att vår prognos 
på slutavräkningen 2008 blir minus 102 kr/invånare den 1.11.2007. 

Regleringsbidrag/avgift 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten 
för åren 2008 till 2011, se tabell 4 och 5. Bedömningen bygger på: 

• Vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen 
• Riksdagens beslut av ram för anslaget Kommunalekonomisk utjämning, samt 
• Utvecklingen av kostnaderna för införandereglerna. 

På grund av förflyttningen av hemsjukvården i Kalmar län görs en justering av 
ramanslaget mellan kommuner och landsting. 20 miljoner flyttas från landstingen 
till kommunsektorn från och med 2008. 
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Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2008 till 2011 
Miljoner kronor 

 2008 2009 2010 2011 

Inkomstutjämning, netto (+) 48 308 50 486 52 906 55 447 

Strukturbidrag (+) 1 528 1 536 1 543 1 550 

Införandebidrag (+) 308 193 91 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 50 134 52 215 54 540 56 997 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 45 935 45 950 45 950 45 950 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –4 199 –6 265 –8 590 –11 047 

 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2008 till 2011 
Kronor per invånare 

 2008 2009 2010 2011 

Inkomstutjämning, netto (+) 5 265 5 472 5 709 5 958 

Strukturbidrag (+) 167 167 167 167 

Införandebidrag (+) 34 21 10 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 5 465 5 660 5 885 6 125 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 5 007 4 981 4 958 4 938 

Differens → Regleringspost (1)–(2) –458 –679 –927 –1 187 

 

Orsaken till regleringspostens negativa förändring under perioden är att statens 
anslag till den kommunalekonomiska utjämningen inte ökar i samma takt som 
kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen. 

Reviderad LSS-utjämning 2008 
SCB har skickat ut ett reviderat underlag kring LSS-utjämningen för 2008 i slutet 
av februari. Två kommuner har fått ändringar av antalet insatser jämfört med tidi-
gare utfallsberäkning. Detta medför även små följdeffekter för andra kommuner 
(dock inte alla). Det reviderade utfallet syns i bilaga 1 eller på SCB:s webbplats, 
www.scb.se . 

Preliminär kostnadsutjämning 2009 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en preliminär beräkning av kost-
nadsutjämningen för bidragsåret 2009. Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit 
fram aktuellt underlag på beställning av förbundet. 

Merparten av det underliggande datamaterialet är uppdaterat. De variabler som 
inte är uppdaterade är: 

• Skattekraften i barnomsorgsmodellen. 
• Andelen lagförda ungdomar 15–17 år i modellen för individ- och familje-

omsorg. 

Skattekraften i barnomsorgsmodellen är ett genomsnitt av de tre senast kända tax-
eringarna. För bidragsåret 2009 är det taxering 2006, 2007 samt 2008 som an-

http://www.scb.se/
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vänds. Då 2008 års taxering inte blir känd förrän i december har 2007 års taxering 
använts även för det tredje året. 

Andelen lagförda ungdomar är ett genomsnitt för tre år. Det genomsnitt som finns 
i nuvarande beräkning avser åren 2004 till 2006. I denna beräkning används snittet 
från 2008 års utjämning som en skattning för 2009. Variabeln kommer att ersättas 
till SCB:s preliminära beräkning som kommer första oktober. 

Verksamhetskostnader från bokslut 2007 
Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2007 kommer att ligga till grund 
för 2009 års utjämning. Då verksamhetskostnader ännu inte är klara har förbundet 
gjort en bedömning av dessa utifrån antaganden om hur löner, priser samt volym-
utveckling för de olika verksamheterna förändrats mellan 2006 och 2007. 

Kostnadsutjämningen och statsbidrag till personalförstärkning 

Sedan 2005 har kostnaderna i systemet korrigerats motsvarande mellanskillnaden 
mellan utbetalning av de riktade statsbidragen för personalförstärkning utjäm-
ningsåret och räkenskapsåret. I 2008 års utjämning justerades 2006 års kostnader 
med 3 miljarder. I och med att de sista delarna av statsbidraget fördes över till det 
generella anslaget år 2007 är justeringen för dessa helt utfasad i 2009 års utjäm-
ning. 

Tabell 6. Prognostiserade nettokostnad per verksamhet 
Kronor per invånare 2007 

  Nettokostnad 
enligt SKL 

därav justering för  
skolsatsning 

Förskola o skolbarnsomsorg 5 260 0 

Grundskola 7 957 0 

Förskoleklass 462  

Gymnasieskola 3 673 0 

Äldreomsorg 8 268  

Ifo – barn o ungdomsvård 1 225  

     – övrigt 1 671  

Kollektivtrafik (kommuner o landsting) 379  

 

Preliminärt utfall 
Kommunens standardkostnad för kostnadsutjämningens olika delar samt kommu-
nens bidrag eller avgift totalt framgår av bilaga 2. Bidraget eller avgiften för 
kommunen är skillnaden mellan kommunens så kallade strukturkostnad och den 
genomsnittliga strukturkostnaden för riket (30 335 kronor per invånare). Den ge-
nomsnittliga strukturkostnaden har ökat med ca en procent från 2008. 

Jämfört med 2008 sker ganska stora förändringar för enskilda kommuner. För 
knappt 40 procent av kommuner är dock förändringen inom intervallet plus/minus 
100 kronor per invånare. Det är något fler kommuner som har negativ förändring-
ar än tvärtom. 
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I bilaga 2 redovisas bidragen respektive avgifterna för respektive modell och i 
bilaga 3 redovisas en jämförelse mellan de preliminära beräkningarna för 2009 i 
förhållande till det definitiva utfallet för bidragsåret 2008. 

Ersättning för eftersläpning 
Ersättning för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar har i denna 
beräkning satts till noll. Detta beror på att beräkningen för 2009 bygger på föränd-
ringen av folkmängden mellan 1 november 2007 och 1 november 2008. För 17 
kommuner innebär det en förlust på som mest 942 kronor per invånare i förhål-
lande till 2008 års utjämning, se bilaga 3. Då det inte finns någon prognos över 
eftersläpningseffekter ingår den följaktligen inte i bilaga 1. Möjlighet finns för 
enskilda kommuner att få 2008 års bidrag för eftersläpning inlagt i en omräknad 
bilaga 1. I vår modell Skatter och bidrag finns det möjlighet att simulera bidragets 
storlek utifrån vad man tror att befolkningen blir per den 1 november 2008. 

Tabell 7. Kommuner aktuella för eventuell ersättning för eftersläpning 2009 

Kommun Genomsnitt 
2003–2007 

Kommun Genomsnitt 
2003–2007 

Ekerö 1,47 % Hab  1,96 % 

Huddinge 1,26 % Kävlinge 2,07 % 

Nacka 2,11 % Lomma 2,21 % 

Nykvarn 1,87 % Malmö 1,25 % 

Salem 1,75 % Skurup 1,31 % 

Solna 2,22 % Åstorp 1,66 % 

Tyresö 1,22 % Kungsbacka 1,55 % 

Vallentuna 1,84 % Härryda 1,36 % 

Vaxholm 2,27 % Lerum 1,24 % 

Värmdö 2,66 % Stenungsund 1,26 % 

Österåker 1,50 % Åre 1,21 % 

Knivsta 2,07 %   

 

Det är 23 kommuner som kan bli aktuella för ersättning för eftersläpning bidrags-
året 2009, se tabell 7. Dessa kommuner har haft en genomsnittlig befolkningsök-
ning de senaste fem åren (2003 till 2007) som överstiger 1,2 procent1. För att bli 
aktuell för ersättning bidragsåret 2009 måste befolkningen i dessa kommuner även 
öka med 1,2 procent mellan 2007 och 2008. 

Nästa beräkning 
SCB kommer senast den 1 oktober att redovisa prognos över 2009 års kostnadsut-
jämning. I den beräkningen kommer de definitiva kostnadsuppgifterna per verk-
samhet vara klara. 

                                                 
1 Avser befolkning 1 november respektive år. 
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Preliminär LSS-utjämningen för år 2009 
Systemet för LSS-utjämningen har setts över och en ny lag antas gälla från 2009.  

De förändringar som gäller från årsskiftet är följande: 

• Både antalet personer med personlig assistent enligt LSS och personlig assi-
stans enligt LASS ska ingå i standardkostnadsberäkningen.  

• Insatsen annan särskilt anpassad bostad utgår ur beräkningen 
• För personer som har både insatsen boende och insatsen personlig assistent 

enligt LSS föreslås att endast insatsen boende ska ingå i beräkningen av stan-
dardkostnaden. 

• Prislapparna för insatserna har viktats om. 
• Koncentrationsindex tas bort 
• En omräkning av personalkostnadsindex ska göras.  

Prognos 
I denna prognos har inte befolkningen uppdaterats. Inte heller personalkostnads-
index då alla kommuner ännu inte skickat in sina räkenskapssammandrag (RS). 
Ersättningen till Försäkringskassan baseras på uppgifter som hämtats från Försäk-
ringskassan. Dessa kommer också att uppdateras när alla RS finns. De preliminära 
beräkningarna för 2009 redovisas i bilaga 4. I bilaga 5 finns antalet personer med 
insatser enligt LSS för 2006 och 2007 redovisade. 

Tillfälligt införandebidrag år 2009 
Regeringen föreslår att kommuner som till följd av förslaget får ett försämrat utfall 
överstigande 200 kronor per invånare har rätt till ett tillfälligt införandebidrag under 
2009 motsvarande det belopp som överstiger 200 kronor per invånare. I bilaga 4 
redovisas de preliminära beräkningarna över införandebidraget, vilket berör 22 
kommuner. Observera att bidraget INTE ingår i det totala utjämningsbeloppet 
2009, dvs. införandebidraget för LSS ingår heller inte i bilaga 1. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2009–2011 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 
2009–2011. 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. 
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Tabell 8. Specificering av vissa statsbidrag åren 2008–2011 

 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 08:19) beror på: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Reviderad LSS 2008 
• Preliminär kostnadsutjämning 2009 
• Preliminär LSS-utjämning 2009 

                                                 
2 948 mnkr motsvarar 70 procent av det totala bidraget på 1,35 mdkr. Se Socialdepartementets 
webbplats www.regeringen.se för kommunvis fördelning. 
3 Se Boverkets webbplats för mer information. 

Statsbidrag 
 

2008 2009 2010 2011 
Läs 

mer i 
cirkulär 

Kommunal fastighetsavgift 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 07:44 

Belopp 
12 060 12 060 12 060 Prognos mnkr 

1 316    Kr/inv 

Läsa–Skriva–Räkna-satsning i sko-
lan 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 07:44 

Belopp 150 250 500 – mnkr 

Skapande Skola-satsning 
I bil 1? Nej Nej Nej Nej 07:44 

Belopp 55 57 59 59 mnkr 

Undervisning till asylsökande barn 

I bil 1? Ja Nej Nej Nej 07:44 

Belopp 
50 – – – mnkr 

5    Kr/inv. 

Satsning på psykiatri – Förbereda 
öppenvård med särskilda villkor.  

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2006:69 

Belopp 
500 250 – – mnkr 

    Kr/inv 

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

Belopp 948 948 – – mnkr 

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

Belopp 300 300 – – mnkr 

Stöd till särskilda boenden för äldre3 
I bil 1? Nej Nej Nej Nej 2006:69 

Belopp 500 500 500 500 mnkr 

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 3 660 mnkr 
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Beräkningarna bygger i övrigt på 2008 års skattesatser samt att befolkningen i 
varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen. Önskas beräkningar utifrån 
andra förutsättningar, ange dessa via e-post till: mans.norberg@skl.se . 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2008–2012  
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 2 500 kronor för nytillkomna användare och 1 200 
kronor för de som uppdaterar modellen. 

Beställningen kan göras på bifogad blankett eller elektroniskt på vår webbplats 
www.skl.se under Vi arbetar med. Klicka på Ekonomi, Arbetsgivaravgif-
ter/Budgetförutsättningar. Den skickas till Birgitta Westlund via fax 08-452 72 29 
eller brev till Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm, eller via e-
post till birgitta.westlund@skl.se. 

Modellen ”Skatter och bidrag” 
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen 

• Uppdateringsfil_08032nr2.xls 

från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen, eller läs det 
papper som skickades ut i samband med att modellen, för att uppdatera modellen 
efter förutsättningarna i detta cirkulär. 

Kommuner som uppdaterar modellen som vanligt behöver göra nedanstående för-
ändringar i blad 2 Indatabladet. För att ändra i modellen måste man ta bort bla-
dets 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 ”kom-
mun”. 

mailto:birgitta.westlund@skl.se
http://www.skl.se/modellensob
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• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 och F9. Beloppen syns i 
tabell 2, andra raden. Värdet 2012 kan sättas till 4,3. 

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget, netto åren 2009 till 2012 i 
cellerna D35–G35. Beloppen är: 50 485,645; 52 906,349; 55 447,209; 
57829,661 

• Skriv in reviderad LSS-utjämning 2008 i cellen C70. Eventuell formel ska 
skrivas över. Beloppet finns i bilaga 1, rad 22 i kolumnen för Basdata. Detta 
berör inte alla kommuner.  

• Skriv in preliminär kostnadsutjämning 2009 i cell D67. Värdet hittar du i bi-
laga 1, rad 15 (kolumnen 2009). Eventuell formel ska skrivas över. 

• Skriv in preliminär LSS-utjämning 2009 i cell D70. Värdet hittar du i bilaga 1, 
rad 22 (kolumnen 2009). Eventuell formel ska skrivas över. 

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 Totala intäkter: 

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrigeringen av 
slutavräkningen på 2007 års inkomster i cell H28 (–65 kr/inv.).  

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 
2008 års inkomster i cell H30 (–102 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 återigen skriver in 
ordet ”kommun”. 

SKL kommer att skicka ut nya prislappar för kostnadsutjämningen 2009–2012 i 
separat utskick. Kommuner som använder förenklad uppdatering hämtar hem pris-
lapparna från sedvanlig plats. Vi meddelar när dessa finns tillgängliga. 



 CIRKULÄR 08:32 
 2008-04-29 11 (11) 

 

Tidpunkter under 2008 
6–7 maj ERFA-dagarna, Stockholm 
12 maj Vi presenterar Ekonomirapporten. Maj 2008 
12–13 maj ERFA-dagarna, Umeå 
5 jun Träff nätverk Ekonomichefer K, Stockholm 
14 aug prel. Skatteverket presenterar prel. taxeringsutfall för 2007 
20–21 aug KOMMEK i Malmö 
v. 35 Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos 

Gör som 300 andra kommunalekonomer: Prenumerera gärna på vår löpsedel 
på www.skl.se, även den under Vi arbetar med, Ekonomi. Där finns de senaste 
uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan 
cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Måns Norberg (modellen Skatter & bi-
drag, utjämningssystemet) 08-452 78 83, Derk de Beer (utjämningssystemet, 
statsbidrag) 08-452 77 42, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Göran 
Wallin (makroekonomi) 08-452 77 39 och Signild Östgren (LSS) 08-452 77 45. 
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Maj-Lis Åkerlund 

 Måns Norberg 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Skatter & Bidrag 2009–2011 (kommunspecifik, endast till ekonomikon-
toren) 

Bilaga 2: Preliminär kostnadsutjämning 2009 

Bilaga 3: Preliminär kostnadsutjämning 2009, förändring 

Bilaga 4: Preliminär LSS-utjämning 2009, samt införandebidrag 2009 

Bilaga 5: Antalet insatser enligt LSS 2006 och 2007 

http://www.skl.se/artikel.asp?C=4098&A=50006
mailto:fornamn.efternamn@svekom.se
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