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Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1998 m.m. 
Enligt Riksskatteverkets preliminära taxeringsutfall 1999-08-17 för inkomst-
året 1998 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 4,04 procent, 
vilket stämmer väl överens med den skatteunderlagsprognos som vi presen-
terade i juni (cirkulär 1999:84). 

Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 109 140 kronor per invånare 
1.11.1997. 

Slutavräkningen av 1998 och 1999 års skatteintäkter 
Enligt det preliminära taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 1998 års skat-
teinkomster plus 120 kronor per invånare den 1.11.1997. Avräkningen regle-
ras i januari år 2000. 

Enligt det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 1998 och enligt vår 
senaste prognos för 1999 (cirkulär 1999:84) blir slutavräkningen av 1999 års 
skatteinkomster plus 253 kronor per invånare den 1.11.1998. 

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

Skillnaderna jämfört med beräkningarna i juni (cirkulär 1999:84) beror på det 
preliminära taxeringsutfallet och reviderad befolkningsprognos utifrån 
kommunernas och rikets invånarantal per den 30 juni 1999. Skatteunderlags-
ökningen för åren 1999–2002 är enligt vår prognos från juni. 

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. 
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I tabellen nedan redovisas förutsättningarna som ligger till grund för de 
kommunvisa beräkningarna av skatter och bidrag enligt bilaga 1. 

Tabell 1. Uppräkningsfaktorer m.m. åren 1998–2002.  
Procentuell förändring där inte annat anges. 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Uppräkningsfaktor, prel. tax.utfall 4,04     

              ”                  , cirk. 1999:84  4,02 3,44 3,82 4,28 

Befolkning, riket 1.11 året innan 8 849 790 8 856 437 8 860 865 8 865 295 8 869 728 

Medelskattekraft, kronor per inv. 109 140 113 442 117 286 121 705 126 851 

Generella statsbidrag, kr per inv.      

Invånarrelaterade 6 008 6 137 6 277 6 294 6 315 

Åldersrelaterade i genomsnitt 491 635 761 760 760 

Momsavgift, kronor per inv. 1 808 1 970 1 980 1 999 2 036 

Disketten ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras 
i ”Indatabladet” på grund av taxeringsutfallet och befolkningsutvecklingen. 

 Skriv in följande formel i cellen B9: =OM(B11>0;B11;4,10) 

 Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för riket i cellen C19 (965 863,5583). 

 Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20 (i 
tusental kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av bilaga 2. 

 Riksprognosen för kommunens befolkning i modellen stämmer inte med den 
i bilaga 1. Det beror på att vi i bilagan har utgått från kommunens befolkning 
per den 30 juni i år. För att få samma intäkter i modellen som i bilaga 1 skri-
ver ni in vår framskrivning av kommunens befolkning (rad 2 i bilaga 1) i cel-
len D30–F30. Välj sedan ”Egen prognos” för antalet invånare. 

Dessutom måste följande ändring göras i bladet för ”Totala intäkter”: 

 Ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skär-
men till meny Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på 
frågan om lösenord skriver in kommun. 

 Skriv in det preliminära slutavräkningen för 1998 i cellen I29 (120 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 
anger kommun. 

Frågor angående disketten kan ställas till Henrik Berggren tfn 08-772 46 30 
och Herman Crespin tfn 08-772 41 85. 

Delegation för fortsatt utveckling av utjämningssystemet 
för kommuner och landsting 
Regeringen har beslutat att tillkalla en särskild delegation med uppgift att 
svara för en fortsatt uppföljning av utjämningssystemet och utvärdering av 
träffsäkerheten hos de enskilda delarna i kostnadsutjämningen.  
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Vissa frågor ska behandlas med förtur. Det gäller främst kostnadsutjämning-
en för befolkningsminskning och för hälso- och sjukvård. Behovet av en 
kompensation för befolkningsminskning även för landsting ska också över-
vägas. Delegationen ska vidare utreda alternativa utformningar av inkomst-
utjämningen, med bibehållen långtgående utjämning men utan negativa 
marginaleffekter. 

Arbetet ska redovisas senast den 30 november år 2000. Den del av uppdraget 
som avser behovet av en kompensation för befolkningsminskning även för 
lansting ska avrapporteras senast den 1 april år 2000. 

Expertgrupp för utredning av möjligheterna att förenkla 
utjämningssystemet för kommuner och landsting 
Regeringen har beslutat att tillsätta en expertgrupp som ska undersöka möj-
ligheterna att förenkla utjämningssystemet för kommuner och landsting och 
att göra systemet mer stabilt. Förenklingar av kostnadsutjämningen måste 
ställas mot systemets förmåga att utjämna strukturella kostnadsskillnader. 

Expertgruppen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 no-
vember år 2000. 

Delegation för stöd till kommuner och landsting som har 
svårt att klara balanskraven 
Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild delegation med uppdrag att – 
inför regeringens beslut – bereda ärenden om huruvida ett eventuellt eko-
nomiskt stöd ska ges till vissa kommuner och landsting för åtgärder i syfte 
att uppnå ekonomisk balans, och att därvid överlägga med berörda kommu-
ner och landsting om vilka åtgärder de bör vidta. 

Delegationen ska ledas av Margot Wikström, f.d. ordförande i Svenska Kom-
munförbundet. I delegationen ingår också Karl-Gunnar Holmqvist, f.d. 
landstingsråd i Norrbottens läns landsting och Anders Svärd, f.d. kommu-
nalråd i Kumla kommun. 

För att regeringen ska kunna få en helhetsbild över de aktuella kommuner-
nas och landstingens ekonomiska situation behöver ansökningar om stöd ha 
kommit in till regeringen senast den 1 november 1999. 

Uppdraget ska redovisas löpande till regeringen och vara avslutat senast den 
1 juli år 2000. Regeringens direktiv till delegationen redovisas i bilaga 3. 

Svenska Kommunförbundet välkomnar ytterligare pengar till kommuner med stora 
underskott och som själva inte ser någon möjlighet att klara balanskravet nästa år. 
Förbundets uppfattning är dock att det är viktigt att slå fast att detta är omstruktu-
reringspengar som ska användas till att stödja kraftfulla åtgärder för att få intäkter 
och utgifter i balans. 

Vad kostar verksamheten i Din kommun 1998 
Skriften Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 1998 (VKV-98) plane-
ras att utkomma under sista veckan i september. Att skriften bli klar senare i 
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år jämfört med förra året beror på de stora förändringar som gjorts i räken-
skapssammandraget vilket inneburit att inrapporteringen från kommuner till 
SCB tagit lång tid. 

Vid sidan av en skrift kommer även tabeller och nyckeltal i år att finnas till-
gängliga via Internet. Senare under hösten kommer vi även att presentera en 
applikation där nyckeltal från de senaste årens VKV kan analyseras i tidsserier. 

Kontaktpersoner för VKV hos Kommunförbundet är Anders Nilsson tfn 08-
772 42 35 och Annette Borg tfn 08-772 45 86 på sektionen för ekonomistyr-
ning. 

Viktiga datum under hösten 
 Den 15 september kommer betänkande om maxtaxa i barnomsorgen 

 Den 20 september: presenterar regeringen budgetproposition för år 2000. 
I samband med denna fastställs uppräkningsfaktorerna för budgetåret 
2000 

 Den 22 september preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1998 

 I slutet av september gör SCB en preliminär beräkning av kostnadsut-
jämningen för år 2000 

 Den 8 oktober kommer en ny skatteunderlagsprognos från oss 

 Den 20 oktober preliminärt taxeringsutfall för år 1998 

 Den 25 oktober (preliminärt) presenteras Kommunernas ekonomiska läge 

 I början av december kommer det definitiva taxeringsutfallet och slutav-
räkningen av skatter för inkomståret 1998 

 I december månad kommer den definitiva uppgiften för 1998 års kost-
nadsutjämning. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Herman Crespin tfn 
08-772 41 85, Britta Hagberg tfn 08-772 42 56 och Helena Milton tfn 08-
772 42 12. 

Samtliga kontaktpersoner kan även nås på våra e-post-adresser på mönstret: 
fornamn.efternamn@svekom.se. 
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