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Revidering av definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2000
Statistiska centralbyrån (SCB) har nu reviderat de beräkningarna av kostnadsutjämningen för bidragsåret 2000. Kommunens reviderade bidrag eller
avgift samt utfallet fördelat på de olika delmodellerna framgår av bilaga 2.
SCB har räknat om utfallet i modellen för gymnasieskolan eftersom det upptäcktes felaktigheter i de beräkningar som skickades ut i januari (se vårt cirkulär 2000:11, från den 14 januari 2000). Felet bestod i att elever i fristående
skolor inte fanns med i beräkningarna av programvalsfaktorn i gymnasiemodellen.
Jämfört med de tidigare definitiva beräkningarna enligt cirkulär 2000:11 innebär revideringarna följande förändringar. Generellt gäller att de kommuner
med många elever i fristående skolor får en mindre avgift eller ett större bidrag. För övriga kommuner innebär det en marginell ökning av avgiften eller
en marginell minskning av bidraget.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren 2001–2003 visas i
bilaga 1. Skillnaden jämfört med beräkningarna i cirkulär 2000:21 (2000-02-04)
beror på den reviderade kostnadsutjämningen för år 2000.

Modellverktyget ”Skatter och bidrag”
Enligt cirkulär 2000:21 skulle årets version av modellen vara klar för utskick
vecka 8. Modellen har försenats på grund av revideringen av kostnadsutjämningen och att vi fortfarande inväntar vissa befolkningsuppgifter per 1999-1231. Vår förhoppning är att modellen kan skickas ut i början av nästa vecka.
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För aktuell information om modellen se vår hemsida:
www.svekom.se/ekonomi/finanser/modellen.htm.
Tills dess årets version av beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” blir klar
går det att använda fjolårets modell för beräkningar fram till och med år 2002.
I modellen behöver följande ändringar göras i ”Indatabladet”.
•

Skriv in den definitiva kostnadsutjämningen för kommunen i cellen D73.
Kommunens bidrag eller avgift framgår av bilaga 1, rad 14.

För er som ännu inte beställt modellen bifogas en beställningsblankett.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Henrik Berggren på tfn
08–772 46 30 eller via e-post henrik.berggren@svekom.se
På vår hemsida www.svekom.se, under verksamhetsområde ekonomi, finns
våra cirkulär tillgängliga samma dag som de postades.
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