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Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2009–2012 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Det definitiva taxeringsutfallet för taxeringsår 2007 

• Definitivt utfall kostnadsutjämningen 2009 

• Definitivt utfall LSS-utjämningen 2009 

• Definitiva arbetsgivaravgifter år 2009 

• Internränta 2010 

• Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2009–2011, bilaga 1. 
• Nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag.  

• Beställningsblankett för modellen Skatter & Bidrag. 

Den samhällsekonomiska utvecklingen 

Lågkonjunkturen närmar sig 
Den stagnerande tillväxten i vår omvärld väntas medföra en snabb inbromsning av 
export och investeringar sista kvartalet 2008. Avmattningen av den svenska eko-
nomin går därför allt fortare och lågkonjunkturen närmar sig. Efterfrågeutveckling-
en i Sverige blir synnerligen dålig 2009 – BNP minskar till och med, se tabell 1. Vi 
ser därför en betydande återgång av sysselsättningen. Mellan 2005 och 2008 ökade 
sysselsättningen med 250 000 personer. Fram till 2010 beräknas sysselsättningen 
minska med 100 000 personer och arbetslösheten uppgår till 8,5 procent 2010. 
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Tabell 1. Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen 
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden för BNP och arbetade timmar 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BNP, fasta priser 2,7* 0,9 –0,4 2,1 3,4 3,2 

Arbetade timmar 3,5 1,3 –1,5 –0,9 0,8 1,7 

Timlön 3,2 4,8 3,8 3,2 3,2 3,4 

KPI, årsgenomsnitt 2,2 3,5 1,5 1,2 1,5 1,8 

* Faktiskt utfall. 

Konjunkturen väntas åter vända upp under loppet av 2010. En viktig faktor bakom 
denna återhämtning blir att förtroendekrisen bland konsumenter och företag då har 
lagt sig. Därtill innebär en bestående försvagning av kronan samt vändningen upp i 
världskonjunkturen 2010 att exporten tar god fart. Den förväntat expansiva pen-
ningpolitiken 2009 innebär också en betydande positiv impuls för den svenska in-
hemska ekonomin. 

Åren efter 2010 präglas av en relativt hög tillväxt när samhällsekonomin, från ett 
läge med en stor mängd lediga resurser, antas röra sig mot jämvikt. 

Frågor om skatteunderlagsprognosen besvaras av Anders Brunstedt, tfn 08-
452 77 56, Håkan Hellstrand, tfn 08-452 78 19 och Göran Wallin, tfn 08-452 77 39, 
e-post enligt mönstret: fornamn.efternamn@skl.se. 

Ytterligare nedrevidering av skatteunderlagsprognosen 

Taxeringsutfallet för inkomståret 2007 klart 
Skatteverket har sammanställt beskattningsbar inkomst 2007 enligt 2008 års taxe-
ring. Utfallet visar att det kommunala skatteunderlaget ökade med 5,64 procent 
jämfört med 2006, i överensstämmelse med vår prognos från oktober. 

Kraftig nedrevidering av skatteunderlaget 
Skatteunderlagsprognosen för åren 2008–2012 bygger på den samhällsekonomiska 
bild som sammanfattas ovan och presenteras utförligare i MakroNytt nr 4/08 som 
publiceras i morgon, se tabell 1. Den pågående konjunkturnedgången påverkar skat-
teunderlaget främst genom försvagad arbetsmarknad med vikande sysselsättning 
och en nedväxling av löneökningstakten, se tabell 2. Antalet arbetade timmar har 
börjat minska de senaste månaderna och väntas fortsätta minska fram till slutet av 
2010. Detta innebär en avsevärd uppbromsning av lönesumme- och därmed skatte-
underlagstillväxten. Effekterna på skatteunderlaget av svagare lönesummeökning 
motverkas till viss del av att även inflationstakten dämpas, med mindre ökningar av 
grundavdragen efter 2009 som följd. 
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Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt 2007–2012 samt bidrag från olika komponenter 
Procentenheter 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Summa exkl. regelförändringar*, % 5,4 5,2 3,1 2,9 3,9 4,7 

Summa 5,6 5,3 2,8 2,9 3,9 4,7 

Bidrag till förändringen, procentenheter       

Timlön 2,5 3,7 2,9 2,5 2,4 2,6 

Sysselsättning  2,6 1,0 –1,2 –0,7 0,6 1,3 

Sociala ersättningar 0,1 0,4 1,8 1,0 0,8 0,8 

Övriga inkomster 0,4 0,3 0,0 0,1 0,2 0,3 

Avdrag 0,0 –0,1 –0,8 0,0 –0,1 –0,3 

*Procentuell förändring från föregående år. 

Jämfört med föregående prognos från oktober (se EkonomiNytt nr 15/08) innebär 
den nya bedömningen en kraftig nedjustering, se tabell 3. Det beror främst på att 
den svaga ekonomiska utvecklingen leder till att nedgången i antalet arbetade tim-
mar nu beräknas bli större. Vi gör nu också bedömningen att det dröjer längre innan 
sysselsättningen åter tar fart. Det har föranlett en nedrevidering av löneökningstak-
ten som håller tillbaka skatteunderlagstillväxten, men också dämpar kostnadsut-
vecklingen i kommuner och landsting. 
Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008–
2011 

SKL, dec 2008 5,6 5,3 2,8 2,9 3,9 4,7 15,7 

BP, sep 2008 5,6 6,0 4,0 3,7 4,6  19,6 

ESV, sep 2008 4,9 6,2 3,9 4,2 4,8  20,5 

SKL, okt 2008 5,6 5,5 3,2 3,9 4,7 5,0 18,4 

 

Avmattningen av den svenska konjunkturen har blivit allt tydligare under hösten 
efter hand som ny ekonomisk statistik blivit tillgänglig. I förbundets nya prognos 
har vi kunnat beakta senare statistik än den som legat till grund för regeringens be-
dömning i budgetpropositionen för 2009 och Ekonomistyrningsverkets (ESV) pro-
gnos från september. Det förklarar varför regeringen och ESV förutser avsevärt 
större ökning av skatteunderlaget än SKL, se tabell 3. Huvuddelen av differensen 
mellan SKL:s och regeringens prognos beror på skilda bedömningar av sysselsätt-
ningsminskningens omfattning och löneökningarnas storlek. Skillnaden jämfört 
med ESV:s prognos beror till stor del på att ESV förutser betydligt gynnsammare 
utveckling av antalet arbetade timmar. 
Den 16 december presenterade regeringen en ny prognos för svensk ekonomi. Den 
visar betydligt svagare ekonomisk utveckling än den som redovisades i budgetpro-
positionen. Någon prognos för det kommunala skatteunderlaget har inte presente-
rats. Den ekonomiska utveckling som regeringen förutspår innebär dock säkerligen 
också avsevärt lägre skatteunderlagstillväxt än budgetpropositionens. 

Frågor om skatteunderlagsprognosen besvaras av Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, 
e-post: bo.legerius@skl.se. 

mailto:bo.legerius@skl.se
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Definitivt taxeringsutfall 2008 
Skatteverket (RSV) har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 
2007 enligt 2008 års taxering. Enligt det slutliga taxeringsutfallet för taxeringsåret 
2008 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 5,64 procent, vilket kan 
jämföras med 4,29 procent föregående år. Medelskattekraften uppgår enligt det 
definitiva utfallet till 166 758 kr per invånare den 1.11.2006, en ökning med 7 763 
kr från föregående år. Jämfört med Skatteverkets första preliminära utfall i augusti 
ökade den beskattningsbara inkomsten med 0,35 procentenheter. 

Tabell 4. Preliminära och slutliga taxeringsutfall för åren 2005–2008 
Procent 
  Aug Sep Okt Nov Skillnad Skillnad 

nov–aug nov–okt 

Taxering 05 2,64 2,77 2,81 3,09 0,45 0,28 
Taxering 06 3,6 3,71 3,72 3,8 0,2 0,08 
Taxering 07 4,03 4,15 4,17 4,29 0,26 0,12 
Taxering 08 5,29 5,52 5,54 5,64 0,35 0,1 

Regionala skillnader 
Ökningen av den beskattningsbara inkomsten fördelade sig ojämnt mellan kommu-
nerna. Alla kommuner hade positiv skatteunderlagstillväxt under inkomståret. Mest 
växte skatteunderlaget i Vaxholm, med 9,95 procent, och i Haparanda med 9,39 
procent. Totalt hade 107 kommuner en bättre skatteunderlagstillväxt än genomsnit-
tet i riket. De kommunvisa utfallen finns redovisade på www.skl.se, välj Vi arbetar 
med, Ekonomi, Budget- och planeringsförutsättningar. 

Figur 1. Skatteunderlagsutveckling, taxeringsåren 2008 och 2007 per län 
Procentuell förändring 
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Källa: Skatteverket. 

http://www.skl.se/
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Den regionala spridningen av skatteunderlagstillväxten är inte lika stor som den 
kommunala. Den största utvecklingen taxeringsåret 2008 återfanns i Jämtlands län, 
där skatteunderlaget växte med 7,0 procent. I samtliga var skatteunderlags-
utvecklingen bättre under taxeringsåret 2008 än 2007. Sett på två år har Stockholms 
län haft den bästa skatteunderlagsutvecklingen. 

Indelat i kommungrupp växte den beskattningsbara inkomsten mest i förortskom-
muner, med 6,4 procent. Det är även den kommungrupp som har högst medelskat-
tekraft. I gruppen ingår 38 kommuner runt Stockholm, Malmö och Göteborg. I 
dessa storstäder växte skatteunderlaget med 6,3 procent. Tillväxten av skatteun-
derlaget har haft bra draghjälp av den positiva befolkningsutveckling som nästan 
alla dessa kommuner har haft.  

I tabell 5 syns skatteunderlagstillväxten och medelskattekraften per kommungrupp 
taxeringsåren 2008 och 2007. 

Tabell 5. Skatteunderlagstillväxt och medelskattekraft per kommungrupp,  
taxeringsåren 2008 och 2007 

  
Utveckling skatteun-

derlag Medelskattekraft Medelskattekraft 
  2007–2008 tax 2008 tax 2007 
Förortskommuner 6,4 % 191 653 182 654 
Glesbygdskommuner 6,2 % 142 710 133 555 
Pendlingskommuner 5,8 % 157 823 150 399 
Storstäder 6,3 % 185 151 176 624 
Större städer 5,4 % 162 197 155 127 
Varuproducerande kommuner 4,7 % 153 438 146 506 
Övr kommuner, 12 500–25 000 inv. 4,7 % 150 545 143 497 
Övr kommuner, mer än 25 000 inv. 5,1 % 154 656 147 615 
Övr kommuner, mindre än 12 500 inv. 4,3 % 143 351 136 832 
Totalt 5,6 % 166 759 158 995 

 

Slutavräkningar 2007–2009 

Definitiv slutavräkning av 2007 år skatteinkomster 
Enligt taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2007 års skatteintäkter 500 kronor 
per invånare den 1.11 2006. Avräkningen regleras i januari 2009. Enligt Rådet för 
kommunal redovisning skulle SKL:s skatteunderlagsprognos i december användas i 
prognosen över slutavräkningen i bokslutet för 2007. SKL:s prognos ger en avräk-
ning på 567 kr/invånare. Detta ger en korrigering på –67 kr per invånare den 1.11 
2006 i bokslut 2008. 

Preliminär slutavräkning år 2008 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2 (ersätter 4:1), ska 
det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslu-
tet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteun-
derlagsprognos i december. Vår prognos bedömer att skatteunderlaget kommer att 
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öka med 5,3 procent för 2008. Med denna bedömning av skatteunderlaget blir pro-
gnosen för 2008 års avräkning –242 kronor per invånare den 1.11 2007. 

Då SKL:s prognos numera används för uppbokning av preliminärskatt så behöver 
ingen korrigering göras för 2009 i dagsläget. 

Slutavräkning 2009 
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2008 och 2009 till 6,0 respektive 
4,0 procent i budgetpropositionen i år. Uppräkningsfaktorerna är väsentligt högre 
än SKL:s prognos. Detta gör att vår prognos på slutavräkningen 2009 blir negativ, –
676 kr per invånare den 1.11 2008. 

Regleringsbidrag/avgift 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten för 
åren 2008 till 2012, se tabell 4 och 5. Bedömningen bygger på: 

• Vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen 
• Riksdagens beslut av ram för anslaget kommunalekonomisk utjämning, samt 
• Utvecklingen av kostnaderna för införandereglerna. 

Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2008 till 2012 
Miljoner kronor 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Inkomstutjämning, netto (+) 48 308 50 281 50 804 52 786 55 266 

Strukturbidrag (+) 1 528 1 525 1 534 1 542 1 550 

Införandebidrag (+) 308 192 90 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 50 134 51 984 52 428 54 328 56 816 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 45 935 47 455 47 726 47 946 47 946 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –4 199 –4 529 –4 702 –6 382 –8 870 

 

Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2008 till 2012 
Kronor per invånare 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Inkomstutjämning, netto (+) 5 265 5 436 5 459 5 641 5 879 

Strukturbidrag (+) 167 165 165 165 165 

Införandebidrag (+) 34 21 10 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 5 465 5 621 5 634 5 806 6 044 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 5 007 5 131 5 128 5 124 5 100 

Differens → Regleringspost (1)–(2) –458 –490 –505 –682 –944 
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Orsaken till regleringspostens negativa förändring under perioden är att statens an-
slag till den kommunalekonomiska utjämningen inte ökar i samma takt som kost-
naden för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen. 

Utfall kostnadsutjämningen 2009 
Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar definitiva beräkningar av kostnadsutjäm-
ningen för bidragsåret 2009 via e-post till kommunerna. Kommunens bidrag eller 
avgift samt utfallet i de olika delmodellerna framgår av materialet. 

Utfallet av beräkningarna för den kommunalekonomiska utjämningen överlämnas 
till Skatteverket för att där utgöra underlag för de bidrag och avgifter för 2009 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 be-
slut. 

I förhållande till SCB:s preliminära beräkning från oktober förändras bidrag och 
avgifter per invånare marginellt på grund av uppdateringen av skattekraften i 
barnomsorgsmodellen. 

Vi bifogar inte några specifika bilagor utan hänvisar till SCB:s utskick samt till 
information på SCB:s webbplats under adressen www.scb.se1. 

Frågor angående beräkningarna av kostnadsutjämningen kan ställas till Derk de 
Beer 08-452 77 42. 

Eftersläpningseffekter i kostnadsutjämningen 
I bilaga 1 redovisas kommunens bidrag/avgift i kostnadsutjämningen inklusive 
eventuella ersättningar för eftersläpningseffekter för 2009. De kommuner som kva-
lificerat sig för eftersläpningsbidraget har haft en genomsnittlig befolkningsökning 
de senaste fem åren (2003 till 2007) som överstiger 1,2 procent2 samt en ökning 
som överstiger 1,2 procent mellan 2007 och 2008. 

I tabell 8 redovisas den slutgiltiga ersättningen för eftersläpningseffekter för de 15 
kommuner som kvalificerat sig för bidraget enligt både ”femårskriteriet” och krite-
riet för innevarande år. 

                                                 
1www.scb.se > Statistik efter ämne > Offentlig ekonomi . 
2 Avser befolkningen per 1 november respektive år. 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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Tabell 8. Kommuner med eftersläpningsersättning i kostnads- 
utjämningen 

Kommun Genomsnitt Förändring Bidrag 
  2003–2007 2007–2008 (Kr/inv) 

Huddinge 1,26 % 2,63 % 558 

Nacka 2,11 % 1,62 % 153 

Nykvarn 1,87 % 1,55 % 135 

Solna 2,22 % 2,65 % 446 

Vallentuna 1,84 % 2,13 % 363 

Vaxholm 2,27 % 1,49 % 104 

Värmdö 2,66 % 1,62 % 163 

Knivsta 2,07 % 3,01 % 710 

Habo 1,96 % 1,63 % 158 

Kävlinge 2,07 % 1,74 % 204 

Lomma 2,21 % 2,28 % 399 

Malmö 1,25 % 1,87 % 270 

Åstorp 1,66 % 1,95 % 295 

Härryda 1,36 % 1,91 % 279 

Åre 1,21 % 1,22 % 8 

 

Eftersläpningsbidraget finansieras gemensamt av alla kommuner som ett avdrag i 
modellen för befolkningsförändring med 25 kr per invånare. Detta innebär en ök-
ning med 14 från 11 kr/invånare i förhållande till de preliminära uppgifterna (cirku-
lär 08:069). Orsaken till förändringen är stora befolkningsökningar mellan juni och 
november i framför allt Lomma, Nykvarn, Solna och Habo. 

Utfall LSS-utjämningen 2009 
SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämningen för år 
2009. Skillnaden mot den förra preliminära beräkningen är att folkmängden juste-
rats per den 1 november, fyra kommuner har förändrat sina uppgifter i verksam-
hetsstatistiken och underlaget för PK-IX enligt RS 2007 har uppdaterats för sex 
kommuner. Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2009 baseras därutöver på 
verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2007, genomsnittliga kostnader en-
ligt räkenskapssammandraget 2007 samt koncentrations- respektive personalkost-
nadsindex beräknade på 2007 års förhållanden. 

Befolkningsuppgifter per den 1.11.2008 
Den 12 december presenterade SCB befolkningsuppgifter per 1.11 2008. Kommu-
nens befolkning per 1 november påverkar intäkterna i form av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag/avgift. Antalet invånare 1.11 2008 i riket var drygt 14 000 fler 
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jämfört med prognosen. Detta innebär att den prognostiserade medelskattekraften 
2008 blir cirka 270 kr lägre, allt annat lika. Kommuner som erhåller bidrag i in-
komstutjämningen kommer att få lägre ersättning och kommuner som betalar avgift 
kommer att betala en större avgift på grund av detta. I tabell 9 presenteras befolk-
ningsutfall och prognos, samt medelskattekraft som ligger till grund för beräkning-
arna i bilaga 1. 

Tabell 9. Befolkning i riket, utfall och prognos per 1.11, samt medelskattekraft  
för åren 2007–2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Utfall 9 174 464 9 248 976    

Prognos   9 306 155 9 357 027 9 400 943 

Förändring, %  0,8122 0,6183 0,5467 0,4693 

Medelskattekraft      

Regeringens fastställda  175 415 181 240   

SKL:s prognos 166 759 174 324 177 761 181 792 187 855 

 

Skattesatser 2009 
Den 12 december presenterade Skatteverket skattesatserna för 2009. Totalt ändrar 
45 kommuner skattesatsen. Skatten sänks i 13 kommuner och höjs i 32. Mest sänks 
skatten i Trosa, med 30 öre, och i Heby med 25 öre. Skatten höjs mest i Strängnäs 
med 90 öre och i Gnosjö med 85 öre. Skatten höjs i sju landsting. Den högsta höj-
ningen görs i Norrbotten med 98 öre. Det enda landsting som sänker skatten är 
Västmanland, med 15 öre. 

Solna kommer att ha den lägsta kommunala utdebiteringen 2009, med 17,12 och 
Dals-Ed den högsta, 23,64. Förändringarna i utdebitering samt förändringar i kom-
munernas folkmängd gör att den genomsnittliga kommunala skattesatsen ökar från 
20,71 till 20,72 mellan 2008 och 2009. Inklusive landstingsskatt så åkerfinns de tre 
kommunerna med lägst skattetryck i Skåne, där Vellinge har den lägsta skattenivån 
med 28,89. De kommunvisa skattesatserna för 2009 finns på www.scb.se, under 
Offentlig ekonomi. 

Definitiva arbetsgivaravgifter för kommuner år 2009 
Arbetsgivaravgifterna består både av delar som bestäms av riksdagen (lagstadgade) 
och delar som bestäms i förhandlingar mellan förbundet och fackföreningarna inom 
offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension 
samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Arbetsgivaravgiften för år 2009 är totalt 
40,45 procent vilket är en sänkning med 1,07 procentenheter jämfört med år 2008. 
Sänkningen förklaras av såväl sänkta lagstadgade arbetsgivaravgifter som sänkta 
premier för avtalsförsäkringar. 

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna sänks med en procentenhet från 32,42 till 
31,42 procent. Det är sjukförsäkringsavgiften som sänks med 1 procentenhet. 

http://www.scb.se/
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Även premien för avtalsförsäkringarna sänks från 2,51 % till 2,20 procent. Pre-
mierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen 
(AFA) sänks då AFA gör bedömningen att kostnaderna för försäkringsersättningar-
na kommer att vara lägre till följd av de ändringar som skett i lagen om allmän för-
säkring (ALF). Sänkningen är långsiktigt motiverad av minskade sjukersättnings-
fall. Även premien för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) sänks från 0,35 pro-
cent till 0,30 procent  

SKL rekommenderar ett höjt kalkylerat pålägg avseende avtalspensioner för 2009 
för kommunerna på 6,83 procent (tidigare 6,59 procent). Särskild löneskatt 24,26 
procent ingår i de kalkylerade påläggen. Särskild löneskatt utgår vid utbetalning av 
pensioner, premien till den avgiftsbestämda delen och vid beräkningen av föränd-
ringen av pensionsskuld och räntedel i årets pensionskostnad. Uppgifterna för den 
kollektivavtalade pensionen grundar sig på KPA:s beräkningar och baseras på ett 
vägt genomsnitt. Genomsnittssiffran för pensionskostnaden kan skilja sig en del 
från den enskilda kommunens kostnad. 

Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar som inte fyllt 26 år vid årets ingång 

Nedsättningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar utvidgas och utökas. Från och 
med 2009 ska den lägre arbetsgivaravgiften omfatta alla anställda som inte fyllt 26 
år vid årets ingång. Den lagstadgade arbetsgivaravgiften för unga sänks från 21,31 
till 15,49 procent. Avtalsförsäkringar liksom den avgiftsbestämda delen i avtal-
spensionen ska betalas för ungdomar. 

Internränta 2010 
För 2010 rekommenderar SKL en internräntesats på 4,0 procent. Det är i linje med 
vår prognos för den långa statsobligationsräntan 2010.  

Frågor med anledning av internränta kan ställas till Anders Brunstedt 08-
452 77 56. 

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2009 
Skatteverkets betalar ut skatter och bidrag under år 2009 den tredje vardagen efter 
den 17:e varje månad till Plusgirot/Bankgirot. Utbetalningsdagarna finns i tabell 10. 

Tabell 10. Utbetalnings- och bokföringsdag för preliminära skatter och bidrag 2009 

 Utbetalningsdag Bokföringsdag  Utbetalningsdag Bokföringsdag 

Jan 21 22 Jul 22 23 
Feb 20 23 Aug 20 21 
Mar 20 23 Sep 22 23 
Apr 22 23 Okt 21 22 
Maj 20 22 Nov 20 23 
Jun 23 24 Dec 22 23 

 

Slutavräkningen för 2007 års skatteintäkter justeras på januari månads skatteutbe-
talning. 
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2009–2011 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 
2009–2011. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i bilaga 1. Av tabell 6 framgår om och när 
vissa specifika bidrag ingår i bilaga 1 eller inte. 

Tabell 11. Specificering av vissa statsbidrag åren 2008–2011 

Statsbidrag 
 

2008 2009 2010 2011 
Läs 

mer i 
cirkulär 

Komp förhöjt grundav-
drag 

I bil 1? – Ja Ja Ja 08:66 

Belopp – 1280 1280 1280 Mnkr 

  139 138 137 Kr/inv 

Barnomsorgspeng 

I bil 1? – Ja Ja Ja 08:66 

Belopp – 135 220 220 Mnkr 

  15 24 24 Kr/inv 

Allmän förskola 3-åringar 

I bil 1? – – Ja Ja 08:66 

Belopp – – 220 440 Mnkr 

   24 48 Kr/inv 

Höjt förbehållsbelopp 
SoL 

I bil 1? – Ja Ja Ja 08:66 

Belopp – 100 100 100 Mnkr 

  11 11 11 Kr/inv 

Undervisning till asylsö-
kande barn 

I bil 1? Ja Ja Nej Nej 08:66 

Belopp 50 50 – – mnkr 

 5 5   Kr/inv. 

Nationella ämnesprov 

I bil 1? – Ja Ja Ja 08:66 

Belopp – 56 56 56 Mnkr 

  6 6 6 Kr/inv 

Yrkesvux (utbildningsde-
len) 

I bil 1? – Nej Nej Nej 08:66 

Belopp – 124 250 376 Mnkr 

Förskolelyftet 
I bil 1? – Nej Nej Nej 08:66 

Belopp – 200 200 200 Mnkr 

Satsning psykiatri3 
I bil 1? – Nej Nej Nej 08:66 

Belopp – 900 900 900 Mnkr 

Kommunal fastighetsav-
gift 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 07:44 

Belopp 
12 060 12 060 12 060 Prognos Mnkr 

1 316    Kr/inv 

Läsa–Skriva–Räkna-
satsning i skolan 

I bil 1? Nej Nej Nej – 07:44 

Belopp 150 250 500 – Mnkr 

Skapande Skola-
satsning 

I bil 1? Nej Nej Nej Nej 07:44 

Belopp 55 57 59 59 Mnkr 

 

                                                 
3 Beloppet avser satsningar i såväl landsting som kommuner. 
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Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 08:70) beror på: 

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Befolkningsutfall per 1.11 2008 

• Definitivt taxeringsutfall 2007 

• Beslutad skattesats 2009  

• Utfall LSS-utjämning 2009 

Taxeringsutfallet innebar för de flesta kommuner små förändringar jämfört med 
sista prognosen i oktober. Lidingö, Danderyd och Vellinge fick dock relativt stora 
positiva förändringar från preliminärt till definitivt utfall. Effekten av detta blir att 
skatteintäkterna ökar men inkomstutjämningsbidraget minskar (inkomstutjäm-
ningsavgiften ökar). Nettoeffekten blir dock positiv. Cirka 120 kommuner fick 
svagt negativa förändringar mellan prognos och utfall. Effekten för dessa kommu-
ner blir den motsatta. 

Befolkningen 1.11 2008 på riksnivå blev större än prognosen. Då den uppräknade 
taxeringen i riket därmed kommer att delas mellan fler individer innebär det en 
minskad medelskattekraft med ca 270 kronor. 

Beräkningarna bygger i övrigt på 2009 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. Önskas beräkningar utifrån andra för-
utsättningar, ange dessa via e-post till: mona.fridell@skl.se . 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2009–2012  
med hjälp av modellen Skatter och bidrag 
Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om: 
• Skattesats 
• Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen 
• Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen 
• Skatteunderlag i riket 

Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar påverkas av 
förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informe-
rar kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i mo-
dellen. 

Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- 
eller finansfunktion. Priset är 2 500 kronor för nytillkomna användare och 1 300 
kronor för de som uppdaterar modellen. 

För nytillkomna användare erbjuder vi två kurser under 2009. Förutom att gå ige-
nom modellen görs även en genomgång av utjämningssystemet. Den första kursen 
hålls i Stockholm den 11 mars. Vi återkommer kursdatum i höst samt med mer in-
formation om kursinnehåll och hur du anmäler Dig. 

Modellen skickas ut i skiftet januari/februari 2009. 

Beställningen kan göras på bifogad blankett eller elektroniskt från vår webbplats 
www.skl.se under Vi arbetar med. Klicka på Ekonomi, Budget- och planeringsför-
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utsättningar, Skatter och bidrag. Den skickas till Birgitta Westlund via fax 08-
452 72 29 eller brev till Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm, 
eller via e-post till birgitta.westlund@skl.se. 

Modellen ”Skatter och bidrag” 
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen 
• Uppdateringsfil_08090nr7.xls 

från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen, eller läs det 
papper som skickades ut i samband med att modellen skickades ut, för att uppdatera 
modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. 

Kommuner som kommer ifråga för eftersläpningsersättning måste manuellt 
ändra beloppet i cell D67. Beloppet framgår av bilaga 1, rad 15. 

De kommuner som får införandebidrag 2009 inom ramen för LSS-utjämningen 
ska ha samma korrigering i blad 2, cell E70 som tidigare meddelats i separat 
utskick. 

Kommuner som uppdaterar modellen som vanligt behöver göra nedanstående föränd-
ringar i blad 2 Indatabladet. För att ändra i modellen måste man ta bort bladets 
skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till meny Verktyg och 
väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriver ”kommun”. 

• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna C9 till G9. Beloppen syns i 
tabell 2, andra raden. 

• Skriv in kommunens definitiva taxering för inkomstår 2007 i cellen C20. Värdet 
finns i bilaga 1, rad 6. 

• Skriv in rikets taxeringsutfall 1518824,2122 i cell C19. 
• Skriv in rikets befolkning per 1.11 2008 samt prognosen för åren 2009–2010 i 

cellerna D26–F26. Uppgifterna framgår av bilaga 1, rad 29. I cell G26 ska pro-
gnosen för 1.11 2011 skrivas in. Antalet invånare är 9 400 943. 

• Skriv in följande formel i cell B9: =B11. 

• Skriv in kommunens befolkning per 1.11 2008 samt förbundets prognos för åren 
2009–2011 i cellerna D29–F29. Antalet invånare framgår av bilaga 1, rad 2. I 
cell G29 ska följande formel skrivas: =F29*(1+(G25/100)). 

• Skriv in justerad statsbidragsram 2009–2012 i cellerna D32–G32. Beloppen är: 
47455,941; 47725,991; 47945,991; 47945,991.  

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2009 till 2012 i celler-
na D35–G35. Beloppen är: 50280,683; 50804,192; 52786,004; 55266,242. 

• Skriv in det överskjutande nettobeloppet för kostnadsutjämningen 2009 i cell 
D39. Beloppet är –12,802. 

• Skriv in Strukturbidraget 2009–2012 i cellerna D42–G42. Beloppen är: 
1524,622; 1534,049; 1542,447; 1549,688. 

• Skriv in Införandebidraget 2009–2010 i cellerna D45–G45. Beloppen är: 
191,781; 90,233. 

mailto:birgitta.westlund@skl.se
http://www.skl.se/modellensob
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• Lägg in kommunens förändring av skattesatsen 2009 i cell D57. Detta gäller 
endast kommuner som förändrar skattesatsen 2009. En höjning med 10 öre 
skrivs 0,10. En sänkning skrivs med minustecken framför. Glöm inte att aktivera 
en eventuell skatteförändring genom att välja ”Förändrad” på knappen Skattesats 
på bladet Totala intäkter. 

• I cell D67 ska kommunens värde för Kostnadsutjämningen 2009 skrivas in. Be-
loppet framgår av bilaga 1, rad 15 

• Skriv in det definitiva LSS-bidraget/avgiften för 2009 i cell D70. Beloppet hittar 
du i bilaga 1, rad 22 eller i bilaga 5.  

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 Totala intäkter: 
• Skriv in korrigeringen på slutavräkningen för år 2007 i cell H28 (–67 kr/inv.).  
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2008 

års inkomster i cell H30 (–242 kr/inv.). 
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2009 

års inkomster i cell I32 (–676 kr/inv.). 

Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn Verk-
tyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet 
”kommun”. 

Tidpunkter under 2009 
19 feb Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos 

11 mars Kurs i utjämningssystemet och Modellen Skatter & Bidrag, Stockholm 

15 apr Regeringen presenterar Vårpropositionen 2009 

23 apr Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos 

6–7 maj Finansdagarna 2009, Stockholm 

28–29 apr ERFA-dagarna, Malmö 

5–6 maj ERFA-dagarna, Stockholm 

7–8 maj ERFA-dagarna, Göteborg 

12–13 maj ERFA-dagarna, Umeå 

13 aug Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos 

Gör som 300 andra kommunalekonomer: Prenumerera gärna på vår löpsedel på 
www.skl.se, även den under Vi arbetar med, Ekonomi. Där finns de senaste uppda-
terade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulär-
en. 

http://www.skl.se/artikel.asp?C=4098&A=50006
http://www.skl.se/artikel.asp?C=4098&A=50006
http://www.skl.se/artikel.asp?C=4098&A=50006
http://www.skl.se/artikel.asp?C=4098&A=50006
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Frågor om detta cirkulär kan ställas till Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag, 
taxeringsutfall) 08-452 79 10, Derk de Beer (utjämningssystemet, statsbidrag) 08-
452 77 42, Signild Östgren (LSS) 08-452 77 45, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-
452 77 34, Siv Stjernborg (arbetsgivaravgifter) 08-452 77 51, Kajsa Jansson (ar-
betsgivaravgifter) 08-452 78 62 och Göran Wallin (internränta, annuitetsmetoden 
makroekonomi) 08-452 77 39. Alla kan nås via e-post på mönstret: for-
namn.efternamn@skl.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
 
Maj-Lis Åkerlund 

 Mona Fridell 

Bilaga 
Bilaga 1: Skatter & Bidrag 2009–2011 (kommunspecifik, endast till ekonomikon-
toren) 

Bilaga 2: Beställningsblankett till modellverktyget Skatter & Bidrag 2009 
Bilaga 3: Arbetsgivaravgifter för kommuner 2008 och 2009 
Bilaga 4: Real annuitetsmetod 
Bilaga 5: Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2009 

mailto:fornamn.efternamn@svekom.se
mailto:fornamn.efternamn@svekom.se
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