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Preliminär kostnadsutjämning år 2000 m.m. 
I detta cirkulär redovisar vi en ny preliminär kostnadsutjämning för år 2000 
samt nya beräkningar av det åldersrelaterade statsbidraget efter invånaranta-
let den 30 juni 1999. 

Preliminär kostnadsutjämning för år 2000 
Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en preliminär beräkning av kostnads-
utjämningen för bidragsåret 2000. Kommunens preliminära bidrag eller av-
gift samt kommunens preliminära utfall i de olika delmodellerna framgår av 
bilaga 2. 

Jämfört med den preliminära beräkningen som vi gjorde i maj (cirkulär 1999: 
76) har SCB nu uppdaterat faktorerna i utjämningen för barnomsorg samt 
individ- och familjeomsorg. Dessutom är kostnadsutvecklingen för olika 
verksamheter uppdaterad utifrån räkenskapssammandraget för år 1998. 

För många kommuner innebär uppdateringen av kostnadsutjämningen stora 
förändringar jämfört med beräkningarna i maj. De vanligaste förklaringarna 
till förändringarna är: 

• Uppdateringen av faktorerna som styr utjämningen för barnomsorg, dvs 
föräldrarnas förvärvsfrekvens och kommunens skattekraft. 

• Uppdatering av antalet utlandsfödda äldre i modellen för äldreomsorg. 

• Uppdateringen av andelen män med låg inkomst samt utrikes födda flyk-
tingar och nära anhöriga som vistats i landet 3–9 år i modellen för individ 
och familjeomsorg. 

Det slutliga utfallet av kostnadsutjämningen för år 2000 kommer att faststäl-
las under december månad. Det som återstår att uppdatera är skattekraften i 
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barnomsorgsmodellen enligt 1999 års slutliga taxeringsutfall och antalet ele-
ver i de olika program i modellen för gymnasieskolan. 

Frågor med anledning av kostnadsutjämningen kan ställas till Herman Cre-
spin på finanssektionen tfn 08-772 41 85 eller Helena Karlsson på SCB tfn 
019-17 63 56. 

Åldersrelaterat statsbidrag 
Det åldersrelaterade statsbidraget är en del av det generella statsbidraget till 
kommunerna. Kommunernas bidrag beräknas utifrån antalet personer i ål-
dersgrupperna 7–15, 16–18, 65–74, 75–84 samt 85 år och äldre. För varje per-
son i åldersgrupp per den 1 november året före inkomståret får kommunen 
ett visst antal kronor. Antalet kronor per person för respektive åldersgrupp 
och år framgår av tabell 1. Beräkningarna bygger på räkenskapssamman- 
draget för år 1998 och befolkningsuppgifter per den 30 juni 1999. 

Tabell 1. Åldersbaserat statsbidrag per person och åldersgrupp,  
åren 2000–2002, kronor per invånare 

Åldersgrupp 2000 2001 2002 

  7–15 år 2 652 2 652 2 652 

16–18 år 3 370 3 370 3 370 

65–74 år 375 375 375 

75–84 år 1 919 1 919 1 919 

85–w år 7 025 7 025 7 025 

Nivåjustering 
Underskottet för införandereglerna i utjämningssystemet redovisas under 
rubriken ”Nivåjustering”. Underskottet beror framförallt på att införandetill-
läggen är större än införandeavdragen. Detta belopp betalas av alla kommu-
ner med ett avdrag i kronor per invånare. För år 2000 beräknas avdraget bli 
180 kronor per invånare. 

Införanderegler 
Effekterna av de av regeringen föreslagna förändringar i utjämningssystemet 
(Prop. 1998/99:89) får slå igenom successivt från och med år 2000 under en 
period av fem år. 

Med bidragsökning eller bidragsminskning avses skillnaden mellan bidra-
get/avgiften år 1999 enligt nuvarande utjämningssystem (inklusive införan-
detillägg) och bidraget/avgiften samma år enligt regeringens förslag (men 
utan införanderegler). 

För att kunna beräkna denna bidragsökning/-minskning krävs en beräkning 
av kostnadsutjämningen för år 1999 enligt regeringens förslag. Statistiska 
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centralbyrån har gjort en sådan beräkning. Detta innebär att intäktsföränd-
ringen och införandereglerna nu kan fastställas för varje enskild kommun. 
Den definitiva bidragsökningen eller bidragsminskningen för varje kommun 
framgår av bilaga 4. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 
Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren 2000–2002 visas i 
bilaga 1. Slutavräkningarna för tidigare år, den statliga skatten som tillförs 
kommunerna år 2000 och 2001 samt höjningen av statsbidraget år 2001 och 
2002 ingår som vanligt inte i beräkningarna. 

Beräkningarna bygger på att kommunens befolkning och skatteunderlag 
ökar i samma takt som i riket. Önskas beräkningar utifrån andra förutsätt-
ningar kan ni ange dessa via fax 08-772 42 87. 

SCB:s ”nya” preliminära beräkningar av bidragen för  
år 2000 
Fredagen den 8 oktober kommer SCB att skicka ut ”nya” preliminära beräk-
ningar av kommunernas bidrag för år 2000. Dessa beräkningar avviker något 
från våra av två skäl. 

• Våra beräkningar utgår från det senaste preliminära taxeringsutfallet 
(1999-09-15) för inkomståret 1998. SCB:s beräkningar baseras på det pre-
liminära taxeringsutfallet från augusti. 

• Vi gör en schablonmässig uppräkning av antalet invånare i kommunen 
och riket till den 1 november 1999. SCB utgår från antalet invånare per 
den 30 juni i år. 

Disketten ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras 
i ”Indatabladet”: 

• Skriv in antalet invånare per den 30 juni 1999 i de olika åldersgrupperna i 
cellerna D31–D35. Antalet invånare i de olika åldersgrupperna framgår 
av bilaga 3. 

• Ändra det invånarrelaterade statsbidraget för år 2000 i cellen D40 till 
52 420 miljoner kronor. 

• Skriv in de nya åldersrelaterade statsbidragen i cellerna D44–D48. Ål-
dersrelaterat statsbidrag för olika åldersgrupp framgår av tabell 1. 

• Skriv in den nya nivåjusteringen för år 2000–2002 i cellen D53 –F53 (180; 
193 respektive 193 kr/inv.). 

• Skriv in den preliminära kostnadsutjämningen för år 2000 i cellen D73. 
Kommunens utfall framgår av bilaga 1, rad 15. 
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• Skriv in den definitiva intäktsförändring på grund av de av regeringen 
beslutade förändringar i kostnadsutjämningen i cellen B69. Kommunens 
intäktsförändring framgår av bilaga 4.  

I samband med snabbmeddelande 1999/2156 upptäcktes en felaktighet i 
modellen. När de fastställda uppräkningsfaktorerna för år 1999 och 2000 
läggs in påverkas inkomstutjämningen för år 1999. För att få 1999 års utfall 
att stämma ska formeln i cell C16 i ”Inkomstutjämningsbladet” ändras till: 

=AVRUNDA(Indata!B19*1000000*(1+Indata!B7/100)*(1+Indata!C7/100)/ 
Indata!C26;0) 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Herman Crespin tfn 
08-772 41 85 eller Henrik Berggren tfn 08-772 46 30. Vi kan även nås på våra 
e-post-adresser på mönstret: fornamn.efternamn@svekom.se. 
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