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Sammanfattning 
I cirkulär 22:24 presenteras en preliminär beräkning av LSS-utjämningen 2023, samt 
nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. 
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CIRKULÄR 22:24 

Ekonomi och styrning Kommunstyrelsen 
Åsa Högberg 
EJ Ekonomi/finans 

Preliminär LSS-utjämning för år 2023 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Reviderad preliminär LSS-utjämning 2023. 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. 

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2023 
Med anledning av Räkenskapssammandragets (RS) preliminära publicering har SCB 
gjort en prognos för utfallet i LSS-utjämningen för 2023. I förra prognosen från april 
beräknades personalkostnadsindex (PK-IX) med RS 2021 som underlag för de 232 
kommuner som hade skickat in sina RS till SCB i tid för att hinna med i den beräk-
ningen. I denna beräkning har alla kommuner utom en aktuella uppgifter för beräk-
ningen av PK-IX. 

De största förändringarna mellan denna prognos och aprilprognosen finns bland de 
kommuner där det gamla PK-IX har använts i aprilberäkningen. 6 kommuner har 
också reviderat insatsstatistiken mellan beräkningarna och kan därmed ha stora för-
ändringar i den grundläggande standardkostnaden som en konsekvens av detta. Övriga 
kommuners utfall påverkas av att genomsnittskostnaderna per insats och att totalkost-
naderna ändrats. I prognosen från april underskattades de totala kostnaderna för LSS-
verksamheten med 0,1 procent. Prislapparna för insatserna korttidstillsyn, avlösarser-
vice, ledsagarservice, kontaktperson och daglig verksamhet underskattades med 1,5 
procent medan prislappen för personlig assistans överskattades med 0,6 procent. Be-
folkningsantalet har också ändrats sedan förra prognosen. Nästa prognos presenteras 
senast 1 oktober. 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 
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Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar: 

• Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2021 enligt uppgifter från Socialstyrelsen.  
• Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2021 enligt uppgifter från  

Försäkringskassan. 
• Personalkostnadsindex (PK-IX) som baseras på uppgifter från RS 2021 (för Oxelösund 

avser PK-IX RS 2020) 
• Folkmängdsuppgifter per den 31 mars 2022. 
• Genomsnittskostnader beräknade på basis av en preliminär rikstotal från RS 2021. 
• Standardkostnader som är uppräknade med prognos för KPIF för 2022 och 2023 to-

talt 6,5 procent – samma som i prognosen från april. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2022–2029 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2022–2029” på nedanstående webbsida: 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagspro-
gnos/prognosunderlagforkommuner.1356.html 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och 
bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för 
åren 2022–2029. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns fi-
ler med specificering av generella och riktade statsbidrag. Av specificeringen av gene-
rella statsbidrag framgår vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning och därmed i prognosunderlaget. Filerna återfinns på nedanstående webb-
sida: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specifice-
ringavvissastatsbidrag.31839.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 22:15) beror på: 
• Reviderad preliminär LSS-utjämning 2023 

Beräkningarna bygger i övrigt på 2022 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specifice
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagspro
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
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Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag” 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned 
filen: 

• Uppdateringsfil-22024nr3.xls 

från sidan: 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidrag-
kommuner/uppdateringkommuner.1372.html 

Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter för-
utsättningarna i detta cirkulär. 

Information om tidpunkter under 2022 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på Ekonomi 
och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat ny prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra ny-
heter, gå in på skr.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå 
sidfoten. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik) finns de senaste uppdaterade 
cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Åsa Högberg (LSS-utjämning och modellen 
Skatter & bidrag) 08-452 73 63. 

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se . 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

Madeleine Holm 

 Åsa Högberg 

Bilagor 

Bilaga 1: Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2023 
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