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Budgetförutsättningar för åren 2005–2007
I detta cirkulär presenterar vi:
• Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos för 2004 års skatteunderlagsutveckling, vilken enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) ska
användas i bokslutet för slutavräkningen.
• SCB:s definitiva beräkningar av kostnads- och LSS-utjämningen för 2005.
• Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2005–2007 (bilaga 1).
• Internränta 2006 (bilaga 4).
• Arbetsgivaravgifter 2005 (bilaga 5).
Vi återkommer med en ny skatteunderlagsprognos i vecka 4. I detta cirkulär
redovisas enbart den prognos som ESV gör för bokslutsändamål för innevarande år.

Skatteintäkter i bokslutet för år 2004
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) ska skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas. Rådet
rekommenderar att man använder Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos
över innevarande års skatteunderlagsutveckling. ESV presenterade den 17
december sin bedömning för 2004. Skatteunderlaget bedöms enligt ESV öka
med 3,2 procent under 2004.
Det är en något svagare ökningstakt än vår senaste bedömning från oktober
(3,3 procent). Skillnaden förklaras av att ESV kunnat ta hänsyn till senare ut-
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fallsdata. Exempelvis har lönesumman utvecklats svagare under de senaste
månaderna än enligt vår prognos.

Slutavräkning för år 2003 och prognos för år 2004
Den definitiva slutavräkning för år 2003 blev minus 422 kronor per invånare,
se tabell 1 i.
Tabell 1. Slutavräkning för 2003 års skatteintäkter,
kronor per invånare
Bokslut 2003

Bokslut 2004

Prognos enl. rådets
rekommendation
Slutavräkning 2003

Januari 2005

Korrigering enl. utfall Totalt enl. utfall

–289

–133

–422

Slutavräkningen avseende år 2004 kommer även den att bli negativ enligt den
nuvarande bedömningen. Med ESV:s prognos över skatteunderlagsutvecklingen år 2004 samt utfallet av taxeringsutfallet för 2003 blir prognosen för
detta år minus 296 kronor per invånare 1.11.2003, se tabell 2.
Tabell 2. Slutavräkningen av 2004 års skatteintäkter, beräknad på ESV:s
bedömning, kronor per invånare
Bokslut 2004
Prognos enl. rådets rekommendation
Slutavräkning 2004

–296

Eftersom vår senaste (cirkulär 2004:75) prognos av skatteunderlaget är starkare
än ESV:s bedömning, innebär det att vi får en positiv korrigering år 2005 på 30
kronor per invånare 1.11.2003. Förmodligen kommer vår kommande bedömning för 2004 att justeras nedåt. Därmed kommer skillnaden att försvinna.
De preliminära skatteintäkterna för 2005 bygger som tidigare på regeringens
uppräkningsfaktorer. Dessa är 3,5 procent för år 2004 respektive 3,8 procent
för år 2005. Kommunförbundets prognos avviker nedåt jämfört med denna
summerat över åren. Skillnaden motsvarar en avräkning på minus 92 kronor
per invånare.

i

I cirkulär 2004:97 angavs den till –421 kronor per invånare. Efter en justering av Gotlands

andel uppgår den nu till –422 kronor per invånare.

2004-12-21

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

3

Definitiva beräkningar av statsbidrag och utjämning
Definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2005
Statistiska centralbyrån (SCB) har redovisat definitiva beräkningar av kostnadsutjämningen för bidragsåret 2005. Mer detaljerade uppgifter och bakgrundsdata skickas via e-post från SCB den 20 december. Kommunens bidrag
eller avgift samt utfallet i de olika delmodellerna framgår också av materialet.
SCB meddelar att: Utfallet av beräkningarna för den kommunalekonomiska
utjämningen och för LSS-utjämningen ska överlämnas till Skatteverket för att
där utgöra underlag för de bidrag och avgifter för 2005 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 beslut.
För de flesta kommuner innebär uppdateringen av kostnadsutjämningen inga
stora förändringar jämfört med de preliminära beräkningarna i oktober (cirkulär 2004:75). Förändringar beror på uppdateringen av skattekraften i
barnomsorgsmodellen samt de definitiva siffrorna över nettoprisindex. I
Västra Götalands och i Jämtlands län har även uppdateringar gjorts i kollektivtrafikmodellen.
Vi skickar inte ut några specifika bilagor utan hänvisar till SCB:s utskick samt
att information inom kort kommer att läggas ut på SCB:s webbplats under
adressen ii: http://www.scb.se/templates/Amnesomrade____11842.asp
Frågor angående beräkningarna av kostnadsutjämningen kan ställas till Tomas Johansson tfn 019-17 64 26 eller Olle Storm 019-17 61 47, båda verksamma vid SCB i Örebro.

Befolkningsprognos och medelskattekraft
Tabell 3. Befolkningsprognos m.m. för åren 2003–2007
enligt utfall och prognos
2004
Befolkning 1 nov året innan, riket
Befolkning, procentuell förändr.

2005

2006

2007

8 973 472 9 008 883 9 050 749 9 093 698
0,38151

0,3946

0,4647

0,4745

149 684

153 631

..

176 676

148 303

153 186

159 187

165 247

176 164

183 065

190 034

Medelskattekraft, kr/inv.
för 2004 till 2005, regeringen
garanterad (115 %), regeringen
SK:s prognos
Garanterad nivå enl. SK

Regleringsbidrag/avgift
Regleringsbidraget/avgiften är uppbyggd enligt tabell 4. Enligt SCB:s definitiva beräkning uppgår regleringsavgiften till 2 012 miljoner kronor, motsva-

ii

www.scb.se > Statistik efter ämne > Offentlig ekonomi .
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rande 223 kronor per invånare. Enligt den beräkning som SCB levererade den
20 december uppgavs regleringsbeloppet felaktigt till –226 kronor per invånare. Skillnaden bestod i att SCB justerat för underskottet i LSS-utjämningen,
vilket redan var gjort i anslaget för Kommunalekonomisk utjämning i BP
2005.
Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2005
Kronor och kronor per invånare
Kronor
Inkomstutjämning, netto (+)

Kronor per inv.

41 594 562 542

4 617

Strukturbidrag (+)

1 539 407 551

171

Införandebidrag (+)

1 530 791 710

170

–30 648 178

–3

Summa inkomster för kommunerna

44 634 113 625

4 954

Kommunalekonomisk utjämning (–)

42 622 000 000

4 731

Differens → Regleringspost

–2 012 113 625

–223

Netto av kostnadsutjämning (+/–)

Kommunförbundet har även gjort en bedömning av regleringsposten för åren
2006 och 2007, se tabell 5. Bedömningen bygger på:
• vår skatteunderlagsprognos, som inverkar på omslutningen i inkomstutjämningen,
• Riksdagens beslut av ram för anslaget Kommunalekonomisk utjämning,
• utvecklingen av kostnaderna för införandereglerna.
Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2006 och 2007,
kronor per invånare
2006

2007

4 784

4 966

171

171

93

51

Summa inkomster för kommunerna

5 048

5 188

Kommunalekonomisk utjämning (–)

5 257

5 885

Summa utgifter för staten

5 257

5 885

209

696

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

Differens → Regleringspost

Orsaken till regleringspostens positiva förändring under perioden beror på
att statens anslag till kommunerna ökar mer än kostnaden för att upprätthålla
den garanterade nivå i inkomstutjämningen. Därefter minskar kostnaden för
införandebidragen då kommuner med förluster får ta allt större del för varje
år.
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Kommunalekonomisk utjämning
I tabell 6 och tabell 7 redovisas anslaget Kommunalekonomisk utjämning
under perioden 2004 till 2007.
Tabell 6. Kommunalekonomisk utjämning,
Miljoner kronor
2004
Totalt enligt detta cirkulär

2005

2006

2007

34 055 42 622 47 580 53 514

Tillkommer utanför anslaget
3 430

Sysselsättningsstöd totalt

5 250

4 900

1 000

2 000

2 000

2004

2005

2006

2007

3 795

4 729

5 255

5 882

382

583

541

111

221

Personalförstärkning barnomsorg

Tabell 7. Kommunalekonomisk utjämning,
Kronor per invånare
Totalt enligt detta cirkulär
Tillkommer utanför anslaget
Sysselsättningsstöd iii totalt (Obs! genomsnitt)
Personalförstärkning barnomsorg (Obs! genomsnitt)
iv

220

LSS-utjämningen
SCB har redovisat definitiva beräkningar av LSS-utjämningen mellan kommuner för året 2005. Mer detaljerade uppgifter och bakgrundsdata skickas via
e-post från SCB den 20 december.
Jämfört med det underlag som skickades ut till kommunerna i början av oktober har vissa förändringar gjorts. Dessa avser befolkningen 1 november,
definitivt nettoprisindex samt rikets standardkostnad.
Frågor angående beräkningarna kan ställas till Olle Storm och Andreas Giaever tfn 019-17 60 00, båda verksamma vid SCB i Örebro.

LSS-utjämningen mellan kommuner ses över
Regeringen gav den 16 december SCB i uppdrag att föreslå en lämplig metod
för att öka stabiliteten i kostnadsutjämningssystemet för lagen om stöd och

iii

Sysselsättningsstödet fördelas med en viss procentsats av lönekostnadsunderlaget korrigerat

för köp av extern verksamhet. Här redovisas kronor per invånare endast för jämförbarhet med
övriga poster.
iv

Medlen för personalförstärkningar inom barnomsorg kommer inte fördelas lika per invånare

utan med hjälp av delmodellen för Förskola och skolbarnsomsorg i kostnadsutjämningen.
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service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget ska redovisas senast den
1 maj 2005. Läs mer på Regeringens webbplats: www.regeringen.se .

Sjuklöneersättning enligt LSS
Frågan om hur LSS-beslut ska redovisas i den officiella statistiken per den 1
oktober har aktualiserats.
Kommunen är enligt LSS skyldig att, på den assistansberättigades begäran,
tillhandahålla biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt stöd inte
täcks av den statliga assistansersättningen. Detta ansvar inkluderar tillfälliga
utökningar när den ordinarie assistenten är sjuk. Detta framgår av förarbetena till LSS, prop. 1992/93:159 sid 73 och 177 samt redovisas i Kommunförbundets cirkulär 1997:98 och 1997:164.
En förutsättning för att kommunen ska utföra assistansen eller betala ut sjuklöneersättning är att den assistansberättigade hos kommunen har gjort en
framställan om insatsen. Enligt förbundets uppfattning ska beslut om skälig
kostnad för sjuklön enligt 9 § 2 som är ett tillsvidarebeslut (avtal finns med
enskild assistansanordnare) och som löper den 1 oktober redovisas i den officiella statistiken. Det behöver inte vara så att den enskilde faktiskt har en insats just det aktuella datumet eftersom sjukersättning utbetalas i efterskott.
Vidare ska beslut om sjuklön som fattas just den 1 oktober redovisas.
Frågor om detta avsnitt besvaras av Signild Östgren, tfn 08-452 77 45.

Det tillfälliga sysselsättningsstödet beslutat
Riksdagen har nu beslutat om det föreslagna sysselsättningsstödet. Beslutet
innebär som tidigare redovisats att det blir ett utökat sysselsättningsstöd avseende år 2004 med 1,5 mdkr till kommuner och landsting. Detta kommer att
uppgå till 0,53 procent på det lönekostnadsunderlag som kommuner och
landsting lämnat i september månad. Någon ny ansökan kommer således inte
att behövas.
Sammantaget innebär det att man ska bokföra 1,73 procent( 1,2 procent som
tidigare erhållits + 0,53 procent) av lönekostnadsunderlaget som generellt
sysselsättningsstöd avseende år 2004. Likvidmässigt kommer dock medlen att
tillgodoräknas skattekonton först i januari eller februari nästa år.
Vidare fattade riksdagen beslut om de föreslagna utökade sysselsättningsstöden avseende 2005 (7,5 mdkr) och 2006 (7 mdkr) och att medlen därefter tillförs det kommunala utjämningssystemet. För kommuner och landsting innebär det att stödet år 2005 kan beräknas som 2,5 procent av det i detta sammanhang beräknade lönekostnadsunderlaget inkl en schablon för köpta tjänster. År 2006 uppskattas procentsatsen bli 2,3 procent.
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Kommunernas skattesatser 2005
Skatteverket presenterade den 8 december preliminära skattesatser för 2005.
Av materialet framgår att sammanlagt 28 kommuner och 3 landsting genomför en förändring av sin skattesats; 22 kommuner höjer medan 6 kommuner
sänker sin skatt.
Olofströms kommun höjer mest med 0,90 procentenheter medan Kungälvs
kommun genomför den lägsta höjningen med 0,08 procentenheter. Österåkers
kommun sänker sin skatt mest med 0,35 procentenheter medan Forshaga och
Kristinehamn sänker sin skatt med 0,05 procentenheter. Högst kommunal
skattesats får Dals-Eds kommun och lägst kommunal skattesats har
Solna stad.
Bland landstingen är det Västerbotten som höjer sin skattesats mest med 0,80
procentenheter följt av Kronoberg, med 0,41 procentenheter och Västra Götaland, med 0,20 procentenheter.
Lägst total kommunal skattesats får Kävlinge kommun. Förändringarna gör
att den kommunala skattesatsen i riket ökar med 0,04 procentenheter till 20,84
procent. Landstingsskatten i riket ökar med 0,05 procentenheter till 10,76 procent. Den totala kommunala skattesatsen för 2005 blir därmed blir 31,60 procent.
I bilaga 2 redovisas kommun- och länsvisa uppgifter.

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag år 2005
Skatteverket har meddelat utbetalningsdagar av skatter och bidrag under år
2005. Utbetalningsdag är den tredje vardagen efter den 17:e i varje månad.
Bokföringsdag hos bank och postgiro är första bankdag efter Skatteverkets
utbetalningsdag, se tabell 8.
Besked om 2005 års kommunalskatt m.m. inklusive 2003 års slutavräkning
kommer från Skatteverket i vecka 2. Slutavräkningen kommer att dras ifrån
januari månads skatteintäkter.
Tabell 8. Utbetalningsdag för preliminära skatter och bidrag 2005
Utbetalning

Bokföring

Utbetalning

Bokföring

Januari

20

21

Juli

20

21

Februari

22

23

Augusti

22

23

Mars

22

23

September

21

22

April

20

21

Oktober

20

21

Maj

20

23

November

22

23

Juni

22

23

December

21

22
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Kapitalkostnader i 2005 års budget
Internränta för år 2006
Kommunförbundet presenterar årligen en intern räntesats för kommunernas
beräkning av kapitalkostnader. Rekommendationen om intern räntesats utfärdas i början av varje kalenderår och avser nästkommande år. Internräntan
enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar i en kommun.
Internräntan kan betraktas som det pris kommunen får ”betala” för att avstå
från att placera likvida medel, vilket skulle ha gett framtida avkastning.
För år 2006 är internräntan beräknad till 5,0 procent och överensstämmer med
Kommun- och Landstingsförbundens prognos över den långa statsobligationsräntan för år 2006.
Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för aktiverade investeringar. Det kan vid övriga tillfällen vara
helt riktigt att göra andra bedömningar om räntesatser såsom vid lokala avtalsförfaranden, prissättningar eller dylikt där internräntan helt enkelt inte
speglar rådande förhållande.
Ett fåtal kommuner använder den reala annuitetsmetoden. Underlag för
denna metod redovisas i bilaga 4.
Frågor med anledning av internräntan kan ställas till Siv Stjernborg tfn 08452 77 51, Anders Brunstedt 452 77 56, finanssektionen, samt Anders Nilsson
tfn 08-452 76 42, sektionen för ekonomistyrning.

Arbetsgivaravgifter för år 2005
Det blir vissa förändringar av arbetsgivaravgifterna år 2005. Dessa höjs från
41,80 procent år 2004 till 41,94 år 2005.
Lagstadgade arbetsgivaravgifterna sänks sammantaget med 0,24 procentenheter. Det är en sänkning med anledning av att arbetsgivaren tar över 15 procent av sjukpenningkostnaden från Försäkringskassan. Vidare har det skett
justeringar mellan sjukförsäkringsavgiften och arbetsmarknadsavgiften. Detta
för att dessa bättre ska återspegla de verkliga kostnaderna.
De avtalsenliga arbetsgivaravgifterna blir med all sannolikhet oförändrade år
2005. Beslut är dock ännu ej formellt fattat utan kommer att tas i början av
nästa år.
Däremot blir det en höjning av rekommendationen för avsättningen för den
kommunala kompletteringspensionen år 2005, nämligen 5,3 procent (6,59
procent inkl löneskatt). Höjningen beror på att kostnaderna för den kompletterande ålderspensionen för de med inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp
ökar, se bilaga 5.
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag enligt regeringens proposition. De siffror som presenteras i Ds 2003/04:155 är
framräknade som om det nya systemet skulle har införts på 2004 års nivå, och
överensstämmer således inte med de beräkningar som redovisas i bilaga 1,
vilka avser åren 2005 till 2007.
I beräkningarna ingår inte:
• Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen (inklusive
pengar för kvalitetssäkring) på 3 660 mnkr.
• De riktade statsbidragen för insatser inom verksamheterna vård, psykiatri
och missbruk till kommuner och landsting på 1 550 mnkr 2005, 900 mnkr
2006 och 850 mnkr 2008.
• Den riktade satsningen på kompetensutveckling inom äldreomsorgen på
450 mnkr 2005 och 2006–2007 på 300 mnkr.
• Riktad satsning på personal inom förskolan på 1 000 mnkr 2005 och 2 000
mnkr 2006 och 2007. Fr.o.m. 2008 ingår beloppet i ”påsen”.
• Särskilda statsbidrag för vuxenutbildningen 2005 på 1 811 mnkr. Detta
läggs in i ”påsen” fr.o.m. 2006 och ingår därmed i beräkningarna i bilaga 1
fr.o.m. detta år.
• De kvarvarande riktade statsbidragen till personalförstärkningar inom
skolan, 1 500 mnkr 2005 och 1 000 mnkr 2006
• De tillfälliga sysselsättningsstöden till kommunerna 2005–2006 på 5 250
respektive 4 900 mnkr. Fr.o.m. 2007 ingår beloppet i ”påsen”.
Skillnader jämfört med beräkningar tidigare i december (2004:97) beror
främst på:
• Skattesatserna för år 2005
• Befolkningen per den 1 november 2004
• Kostnadsutjämningen 2005
Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteunderlag ökar i samma takt som i riket samt 2005 års skattesatser. Önskas
beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via e-post till:
marcus.holmberg@svekom.se.

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2005–2008
med hjälp av modellen ”Skatter och bidrag”
Med hjälp av vår modell kan Du se effekten på din kommuns intäkter av
olika antaganden om:
•

Skattesats

•

Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen

•

Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen

•

Skatteunderlag i riket

9
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Du får också en ökad förståelse för hur det nya utjämningssystemets olika
delar påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.
Vi informerar kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar
ska matas in i modellen.
Modellen är endast tillgänglig för Dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller finansfunktion. Priset är för närvarande 1 750 kronor för nytillkomna användare och 900 kronor för de som uppdaterar modellen.
Modellverktyget ”Skatter och bidrag” för åren 2005–2008 beräknas vara klar
för utskick i vecka 4.
Beställningen kan göras på bifogade beställningsblankett, bilaga 3 eller
elektroniskt på vår webbplats www.lf.svekom.se under Verksamheter/Ekonomi/ Ekonomi för kommuner. Den kan e-postas eller postas till Birgitta Westlund, SK, 118 82 Stockholm, fax 08-452 72 26.

Modellen ”Skatter och bidrag”
När SCB beräknar kommunens garanterade skatteunderlag görs, till skillnad
mot oss, ingen avrundning på vägen. Detta gör att det kan skilja upp till +/–
1 kr/invånare i bidrag eller avgift. För att modellen ska göra beräkningen på
samma sätt som SCB måste formlerna i tre celler i ”Blad 3 Inkomstutjämning”
ändras. Det gäller cellerna D27 till F27.

Så här gör du för att rätta till formlerna:
1. 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 in kommun.
2. Markera hela formeln:
=AVRUNDA(OM(D16>0;(D16*'Blad 2 Indata'!D38*D21)/1000;(D17*'Blad 2
Indata'!D38*D21)/1000);0) kopiera och klistra in formeln i cell D27.
3. Markera hela formeln:
=AVRUNDA((E17*'Blad 2 Indata'!E38*E21)/1000;0) kopiera och klistra in
formeln i cell E27
4. Markera hela formeln:
=AVRUNDA((F17*'Blad 2 Indata'!F38*F21)/1000;0) kopiera och klistra in
formeln i cell F27
5. 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.
Observera att denna korrigering endast ger någon effekt för ett fåtal kommuner och då endast på marginalen.
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras
i ”Indatabladet”:
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• Skriv rikets befolkning den 1 november 2004 samt prognos för 2005 och
2006, dvs. 9 008 883, 9 050 749 samt 9 093 698 i cellerna D26 till F26. Nuvarande formler ska ersättas.
• Skriv in kommunens befolkning per den 1 november 2004 samt Kommunförbundets prognos i cellerna D29–F29. Antalet invånare framgår av rad 1
bilaga 1, nuvarande formler ska ersättas.
• Skriv in inkomstutjämningsbidraget, netto i cellerna D36–F36. Beloppen är
41 595; 43 299; 45 160.
• Skriv in regleringsbidraget/avgiften för år 2005 samt prognosen för åren
2006–2007 i cellerna D42–F42, beloppen är –223, 209 och 696. Beloppen
framgår också av tabellerna 4 och 5.
• Skriv kommunens förändring av skattesatsen 2005 i cell D48. Förändringen
aktiveras genom att ”förändrad” väljs på knappen för skattesats i bladet
”Totala intäkter”.
• Skriv in den slutliga intäktsförändringen vid nytt utjämningssystem i cell
C54, värdet framgår av bilaga 6.
• Skriv in strukturbidraget 11 § 2 stycket i cell C55, värdet framgår av bilaga 6.
• Skriv in kommunens definitiva bidrag eller avgift för 2005 års kostnadsutjämning i cellen D58. Bidraget/avgiften framgår av rad 14 i bilaga 1.
• Skriv in LSS-bidraget/avgiften i cell D63. Beloppet hittar du i bilaga 1, rad
21. OBS! Det är det fetmarkerade värdet i kolumnen basdata som ska skrivas in i cellen.
• Dessutom måste följande ändringar göras i blad 5 ”Inför.- och strukturbidrag” (läs nedan hur bladets skydd tas bort respektive återinförs).
Skriv in beloppen för nivåjusteringen i cellerna D16–J16. Beloppen måste
skrivas in med samtliga decimaler. Beloppen framgår av tabellen nedan:
År

Nivåjustering

Cell

2005

–233,1644

D16

2006

–156,7208

E16

2007

–114,6225

F16

2008

–97,5621

G16

2009

–84,5840

H16

2010

–73,2604

I16

2011

–63,2362

J16

Dessutom måste följande ändring göras i bladet för ”Totala intäkter”:
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 in kommun. För avräkningen kan såväl den gamla som ny
modellen användas. Observera att cellhänvisningarna nedan avser den nya
modellen.
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• Skriv in den definitiva bokslutskorrigeringen för 2003 års skatteinkomster i
cell G28 (–133kr/inv.).
• Skriv in ESV:s prognos över avräkningen på 2004 års skatteinkomster i cell
G30 (–296 kr/inv.).
• Skriv in korrigeringen på slutavräkningen för år 2004 enligt Kommunförbundets bedömning i cell H30 (30 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.

Övrig information
Kommunala ansvarstaganden för egna hem och småhus
I cirkulär 2004:102 återfinns uppgifterna för år 2005 tillsammans med beställningssedlar för uppgifter om aktuell kapitalskuld avseende kommunala ansvarstaganden. Upplysningar lämnas av Ulf Lennartsson, tfn 08-452 77 48.

Försäkringsseminarium den 8 februari 2005
Ett försäkringsseminarium anordnas den 8 februari i Stockholm i samarbete
mellan Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och föreningen för
säkerhet och beredskap i offentlig sektor (OffSäk). Särskild inbjudan till
kommuner och landsting. Inbjudan finns också på Svenska Kommunförbundets och OffSäk:s webbplatser. Upplysningar lämnas av Ulf Lennartsson, tfn
08-452 77 48 och Anna Svensson (efter den 10 januari), Sektionen för socialtjänst, skydd och säkerhet, tfn 08-452 74 42.

God ekonomisk hushållning – 7 regionala konferenser
Förbunden bjuder in till konferenser kring den nya lagstiftningen om God
ekonomisk hushållning. Vi presenterar konkreta idéer från bland annat
kommuner, landsting och forskare om möjliga vägar till en ekonomi i balans.
Datumen, orterna, programmet och anmälan finns tillgängliga via vår webbplats under Verksamheter/Ekonomi/Ekonomi för kommuner/Konferenser
och kurser.

Ändrad kommungräns medför förändrad taxering 2004
Skatteverket har informerat om en förändrad kommungränsindelning. En
fastighet byter kommun, från Eksjö till Vetlanda, den 1 januari 2005. Det innebär således att Vetlanda kommuns beskattningsbara inkomster ökar medan
Eksjö kommuns minskar med lika stort belopp. Av denna anledning har nödvändiga justeringar gjorts i bilaga 1.

Tidpunkter under 2005
Nedan redovisar vi en preliminär tidsplan för nästa års skatteunderlagsprognoser
m.m. En uppdaterad lista hittar du alltid på vår webbplats: www.lf.svekom.se.
• Ny skatteunderlagsprognos i vecka 4.
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• Skatteverkets preliminära beslut om bidrag och avgift i utjämningssystemen i mitten på januari.
• Regeringens vårproposition i vecka 15.
• Ny skatteunderlagsprognos i vecka 17.
• Preliminära beräkningar på kostnadsutjämningen för år 2006 från förbundet.
• Ny skatteunderlagsprognos i vecka 35.
• Regeringens budgetproposition i vecka 38.
• Cirkulär om SCB:s preliminära beräkningar av kostnads- och LSSutjämningen för år 2006 i vecka 40.
• Ny skatteunderlagsprognos i oktober.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Marcus Holmberg, 08-452 78 82, Henrik Berggren, 08-452 77 42, Signild Östgren, tfn 08-452 77 45 samt Siv Stjernborg, 08-452 77 51. Samtliga kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@svekom.se .
Från och med den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet under ett gemensamt namn – Sveriges Kommuner och
Landsting. Det innebär att även vår webbplats och våra e-postadresser förändras. www.skl.se tar Dig till webben, och via @skl.se når Din e-post oss.
Därför är det här det sista cirkuläret från oss på finanssektionen. Vad vår nya
sektion kommer att heta är just nu inte helt färdigt, men så pass mycket kan
vi avslöja att det inte kommer att bli finanssektionen. Vi vill tacka för den här
tiden och ser med stor tillförsikt fram emot att möta er under ett nytt namn
och nya former nästa år.
God jul och Gott Nytt År
från oss på finanssektionen!
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Finanssektionen

Maj-Lis Åkerlund
Marcus Holmberg
Bilagor
Bilaga 1: Skatter och bidrag 2005–2007 (kommunspecifik; end. till ekonomikontoren)
Bilaga 2: Preliminära skattesatser för 2005
Bilaga 3: Beställningsblankett modellen ”Skatter och bidrag”
Bilaga 4: Real annuitetsmetod
Bilaga 5: Arbetsgivaravgifter för år 2005
Bilaga 6: Slutlig intäktsförändring vid nytt utjämningssystem m.m.

