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Sammanfattning 
I cirkulär 21:23 presenteras en reviderad prognos för 2022 års kostnadsut-
jämning. 
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Reviderad prognos för 2022 års kostnads- 
utjämning 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2022 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Prognosen för 2022 års kostnadsutjämning har reviderats. Skillnader mot 
aprilprognosen beror dels på rättade felaktigheter, dels på att de preliminära 
uppgifterna från räkenskapssammandraget har uppdaterats. Den reviderade 
prognosen medför förändrade utfall från en förbättring på 138 kronor per 
invånare till försämring på 127 kronor per invånare. Sammanlagt 20 kom-
muner får en försämring på minst 75 kronor per invånare (se tabellen ne-
dan). 

Tabell 1. De 20 kommuner med störst negativ förändring 
Kronor per invånare 

 Ändrat utfall  Ändrat utfall 

Sotenäs –127 Mörbylånga –94 

Solna –126 Kalmar –93 

Gällivare –125 Gotland –88 

Umeå –110 Karlstad –85 

Kalix –107 Tjörn –83 

Piteå –104 Säter –82 

Luleå –99 Örebro –79 

Boden –97 Sundbyberg –78 

Kiruna –97 Malung-Sälen –75 

Leksand –95 Robertsfors –75  
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Samtliga kommuners utfall finns i bilaga 1 och förändrat utfall relativt april-
prognosen i bilaga 2. 

Som en följd av den reviderade prognosen har också modellen Skatter & bi-
drag uppdaterats. 

Nästa prognos publiceras av SCB i början av oktober. 

Uppdatering av modellen Skatter & bidrag 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. 
Ladda ned filen; 

• Uppdateringsfil-21023nr3.xls 
från webbsidan  
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteroch-
bidragkommuner/uppdateringkommuner.1372.html 

Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera mo-
dellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till, Anders Folkesson (kostnadsutjäm-
ningen) 08-452 73 37, Måns Norberg (kostnadsutjämning) 08-452 77 99, 
Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10. 

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