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Utfall i utjämningssystemen 2015
SCB har den 8 januari genom e-post skickat ut slutligt utfall för det kommunalekonomiska utjämningssystemet och LSS-utjämningen. Med anledning av detta kommenterar vi i detta cirkulär:
• Utfall för kostnadsutjämningen 2015
• Utfall för LSS-utjämningen 2015
• LSS-utjämningen 2016

Utfall för kostnadsutjämningen 2015
SCB redovisar definitiva beräkningar av kostnadsutjämningen för bidragsåret 2015
via e-post till kommunerna. Kommunens bidrag/avgift samt utfallet i de olika delmodellerna framgår av SCB:s material, varför inga kommunvisa tabeller bifogas detta
cirkulär. Vi hänvisar istället till SCB:s utskick samt information på SCB:s webbplats.
I förhållande till SCB:s preliminära beräkning från oktober får ett antal kommuner
större förändringar på grund av eftersläpningsersättningen i modellen för befolkningsförändringar i och med befolkningsutfallet per den 1 november 2014. Dessa förändringar från prognosen i oktober medför även att det stora flertalet kommuner får ett
försämrat utfall med 89 kronor/ invånare, då kostnaden för finansieringen av eftersläpningen ökat, se avsnittet nedan.
Utfallet av beräkningarna för den kommunalekonomiska utjämningen överlämnas till
Skatteverket för att utgöra underlag för de bidrag och avgifter för 2015 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.
Eftersläpningseffekter i kostnadsutjämningen
För att få ersättning för hög befolkningstillväxt krävs att kommunen har ökat sin befolkning med 1,2 procent årligen under de senaste fem åren och minst 1,2 procent det
senaste året.
22 kommuner uppfyller dessa två kriterier och erhåller, inom kostnadsutjämningens
delmodell för befolkningsförändringar, ersättning för eftersläpningseffekter (se tabell
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7 i SCB:s utskick). Observera att eventuell ersättning för åren 2016–2018 inte är inkluderad i prognosunderlaget.
Tabell 1. Kommuner med eftersläpningsersättning i kostnadsutjämningen
Genomsnitt

Förändring

Kommun

2009–2013

2013–2014

Botkyrka

1,94%

1,65%

Ekerö

1,24%

1,22%

Haninge

1,54%

1,66%

Huddinge

1,72%

Järfälla
Nacka

Bidrag

Genomsnitt

Förändring

Bidrag

2009–2013

2013–2014

kr/inv

1,57%

1,39%

92

1,28%

1,71%

216

203 Upplands-Bro

1,52%

2,70%

657

1,82%

285 Värmdö

1,36%

1,49%

132

1,43%

2,00%

371 Knivsta

1,83%

3,28%

951

1,85%

1,57%

160 Uppsala

1,33%

1,27%

28

Sigtuna

2,51%

1,87%

300 Lomma

1,74%

1,85%

284

Sollentuna

1,86%

1,84%

283 Malmö

1,60%

1,69%

227

Solna

2,18%

2,14%

218 Göteborg

1,26%

1,49%

125

Stockholm

2,02%

1,78%

160 Strömstad

1,71%

1,30%

42

Sundbyberg

3,05%

3,55%

1,22%

1,33%

58

kr/inv Kommun
208 Södertälje
6 Täby

1 009 Örebro

Justerat anslag för kommunalekonomisk utjämning
Det råder fortfarande oklarheter kring anslaget för kommunalek utjämning 2015. SKL
har i beräkningarna enligt detta cirkulär valt att använda sig av det regleringsbelopp
som SCB använder i beräkningarna av utfallet av kommunalekonomisk utjämning
2015. Detta medför en differens på –61 miljoner kronor jämfört med tidigare beräkningarna. Någon förklaring till differensen finns ännu inte. SKL återkommer med information om anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2015 förändras.

LSS-utjämning
Utfall LSS-utjämningen 2015
SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämningen för år 2015.
Skillnaden mot den förra preliminära beräkningen i september är att folkmängden
justerats per den 1 november 2014. Några kommuner har dessutom förändrat sina
uppgifter i verksamhetsstatistiken (6 st) och underlaget för personalkostnadsindex
enligt räkenskapssammandraget 2012 (4 st) som också påverkar utfallet. Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2015 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSSinsatser 2013, genomsnittliga kostnader enligt RS 2013 samt personalkostnadsindex
beräknade på 2013 års förhållanden. Dessutom räknas kostnaderna från 2013 upp med
NPI i likhet med stora utjämningsystemet.
LSS-utjämningen 2016
Vi kommer att göra en första prognos på utfallet i LSS-utjämningen för 2015, med
hjälp av SCB, i april. Preliminärt utskick är 29 april. I likhet med första prognosen för
2015 kommer utjämningen för de kommuner som skickat in RS 2014 före 15 april till
SCB att beräknas med de aktuella uppgifterna från RS. Ordinarie sista dag för inläm-
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ning av RS är 19 mars så kommunerna har ytterligare knappt fyra veckor för insändning för att få ett bättre prognosunderlag för LSS-utjämningen. En andra prognos för
utfallet för 2016 skickas ut i v. 25 när alla kommuner är färdiga med RS för 2014.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2014–2018
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K
2014–2018” på vår webbplats på nedanstående länk:
http://www.skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlag
sprognos.1355.html
Uppgifterna kring utjämning, LSS-utjämning och justerad statsbidragsram 2015 som
presenteras i detta cirkulär finns med i den uppdatering av prognosunderlaget som
görs i samband med cirkulär 15:3 om fastighetsavgiften. Inga specifika kommunvisa
beräkningar görs således för detta cirkulär.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
De värden för utjämning 2015 m.m. enligt detta cirkulär är med i den uppdateringsfil
som hör till cirkulär 15:3, om Fastighetsavgiften. Även instruktionerna för den manuella uppdateringen finns i cirkulär 15:3. Ingen uppdatering behöver således göras specifikt på grund av detta cirkulär.

Information om tidpunkter under 2015
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på
Ekonomi. Länk till sidan Ekonomikalendern finns en bit ner på sidan, under rubriken
Läs vidare.
Har du aktiverat prenumeration från vår nya webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå
sidfoten längst ner på sidan.

Under vårt område Ekonomi finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och
där presenteras löpande nyheter mellan dem.
Frågor om

detta cirkulär kan ställas till Måns Norberg (modellen Skatter & bidrag) 08452 77 99, Anders Folkesson (utjämningssystemet) 08-452 73 37 och Peter Sjöquist
(LSS-utjämningen) 08-452 77 44.
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