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Preliminär kostnadsutjämning för år 2000
Statistiska centralbyrån (SCB) brukar i april månad göra preliminära beräkningar av nästkommande års kostnadsutjämning. I juni månad fattar riksdagen beslut om propositionen 1998/99:89 ”Förändringar i utjämningssystemet
för kommuner och landsting”. Därför kommer SCB, på regeringens uppdrag,
inte förrän i september att göra en preliminär beräkning för kostnadsutjämning för år 2000.
Mot den bakgrunden har vi på finanssektionen själva gjort en preliminär
beräkning av kostnadsutjämningen för år 2000. I denna beräkning har flertalet av de variabler som räknas om årligen uppdaterats.
De variabler som vi har uppdaterat är:
•

Åldersstrukturen i modellerna för barnomsorg, grund- och gymnasieskola samt äldreomsorg.

•

Andelen utomnordiska och finska medborgare 7–15 år i modellen för
grundskolan.

•

Programvalsfaktorn i modellen för gymnasieskola. Vikten som används i
1999 års kostnadsutjämning, som innebär att 2/3 delar av 1999 års värde
och 1/3 av 1996 års värde slår igenom, har ändrats så att 1999 års värde
får fullständigt genomslag.

•

Ensamstående kvinnor med barn, övriga utrikes födda från länder utanför Norden och EU som vistas i landet 0–19 år samt andelen arbetslösa
utan ersättning i modellen för Individ- och familjeomsorg.

•

Andelen barn 0–19 år med minst en förälder född utanför EU och Norden
i modellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund.
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•

Andelen arbetslösa i modellen för näringsliv- och sysselsättning.

•

Antalet invånare i kommunen i modellen för befolkningsminskning.

Kommunens utjämningsbidrag/avgift samt kommunens värde för kostnadsutjämningens olika delar framgår av bilaga 2. Bidraget/avgiften för
kommunen är skillnaden mellan kommunens strukturkostnad och den genomsnittliga för riket (20 967 kronor per invånare).
För många kommuner visar de preliminära beräkningarna för år 2000 stora
skillnader jämfört med utfallsberäkningar för år 1999 enligt regeringens proposition 1998/99:89 (Ds. 1999:16). Oftast beror det på förändringar i åldersstrukturen samt i de uppdaterade faktorerna i modellen för Individ- och familjeomsorg. För ett antal kommuner har också ersättningen för befolkningsminskning förändrats.
På vår hemsida www.svekom.se, Verksamheter/Ekonomi och i SK Direkt/
Anslagstavlor/SK Cirkulär finns tillgängliga: Preliminär kostnadsutjämning,
beskrivning och räkneexempel (bilaga 3) samt Underlag för beräkning av
standardkostnader (bilaga 4).
Bilagorna 3 och 4 distribueras alltså inte i pappersform med detta cirkulär.

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.
Jämfört med uppgifterna i vår tidigare prognos (cirkulär 1999:67) är den enda
skillnaden att beräkningarna nu baseras på våra preliminära beräkningar av
kostnadsutjämningen för år 2000 (bilaga 2).
Osäkerheten beträffande skatteunderlagsutvecklingen för inkomståret 1998
kvarstår. Vi återkommer i mitten av juni med besked om en eventuell revidering av prognosen.
Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteunderlag ökar i samma takt som i riket. Önskas beräkningar utifrån andra
förutsättningar kan ni ange dessa via fax 08-772 42 87.
Rättelse av cirkulär 1999:67
I vårt cirkulär 1999:67 på sidan 3 i avsnittet ”Generella statsbidrag” har tyvärr tryckfelsnisse varit framme. Det rätta ska vara att i 1999 års ekonomiska
vårproposition föreslås ytterligare en höjning av de generella statsbidragen
åren 2001 och 2002.
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Arbetsgrupp för utformning av ett utjämning för verksamhet enligt LSS
Finansdepartementet har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta förslag till ett system för utjämning av strukturellt betingade kostnader
för verksamhet enligt LSS. Arbetsgruppen ska ledas av generaldirektören
Birger Bäckström.
Arbetsgruppen ska utgå från underlaget som Socialdepartementet och
Kommunala utjämningskommittén tidigare tagit fram. Arbetsgruppen ska
belysa olika möjliga lösningar.
Arbetsgruppen kommer att bestå av företrädare för Finansdepartementet,
Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet och
inriktningen är att ett system ska vara klart att införas år 2001.
Arbetet ska redovisas senast 1 november 1999 och därefter remissbehandlas.
Frågor angående LSS-utjämning kan ställas till Andreas Hagnell tfn 08772 42 50 och Herman Crespin, tfn 08-772 41 85.

Disketten Skatter och bidrag
I vår uppdaterade modell ”Skatter och bidrag” behöver följande ändring göras i ”Indatabladet”:
•

Skriv in kommunens preliminära bidrag eller avgift för 2000 års kostnadsutjämning i cellen D73. Bidraget/avgiften framgår av bilaga 2.

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