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Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012
I detta cirkulär presenterar vi:
• Preliminär kostnadsutjämning 2012
• Preliminär LSS-utjämning 2012
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Preliminär kostnadsutjämning 2012
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en preliminär beräkning av kostnadsutjämningen för bidragsåret 2012. Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram
aktuellt underlag på beställning av förbundet.
Merparten av det underliggande datamaterialet är uppdaterat. De variabler som inte är
uppdaterade är:
• Skattekraften i barnomsorgsmodellen.
• Andelen lagförda ungdomar 15–17 år i modellen för individ- och familjeomsorg.
Skattekraften i barnomsorgsmodellen är ett genomsnitt av de tre senast kända taxeringarna. För bidragsåret 2012 är det taxering 2009, 2010 samt 2011 som används. Då
2011 års taxering inte blir känd förrän i december har 2010 års taxering använts även
för det tredje året.
Andelen lagförda ungdomar är ett genomsnitt för tre år. Det genomsnitt som finns i
nuvarande beräkning avser åren 2007 till 2009. I denna beräkning används snittet från
2011 års utjämning som en skattning för 2012. Variabeln kommer att ersättas till
SCB:s preliminära beräkning som kommer 2011-10-01.
Verksamhetskostnader från bokslut 2010
Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2010 kommer att ligga till grund för
2012 års utjämning. Då verksamhetskostnader ännu inte är klara har förbundet gjort
en bedömning av dessa utifrån antaganden om hur löner, priser samt volymutveckling
för de olika verksamheterna förändrats mellan 2009 och 2010. I genomsnitt ökar verksamhetskostnaderna i kronor per invånare med 3,5 procent. Andelen 10–18-åringar
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minskar dock så mycket att dess verksamhetskostnader prognostiseras minska avseende gymnasiet och ökar svagt i avseende grundskolan. För äldreomsorgen gäller det
motsatta. En ökning av andelen över 65 år och andelen barn 1–9 år medför större
kostnadsökningar än genomsnittet avseende både äldreomsorgen och förskola och
skolbarnsomsorg. Även individ- och familjeomsorgen och kollektivtrafiken har en
snabbare kostnadsutveckling än genomsnittet.
Tabell 1. Prognostiserade nettokostnad per verksamhet
Kronor per invånare 2010
Nettokostnad
2009, utfall

Nettokostnad 2010
SKL:s prognos

Procentuell
förändring

Förskola o skolbarnsomsorg

5 885

6 166

4,8 %

Grundskola

8 115

8 187

0,9 %

507

527

3,9 %

Gymnasieskola

3 916

3 898

–0,5 %

Äldreomsorg

8 684

8 987

3,5 %

Ifo – barn o ungdomsvård

1 363

1 385

1,6 %

– övrigt

1 921

2 052

6,8 %

476

502

5,5 %

Förskoleklass

Kollektivtrafik (kommuner)

De prognostiserade prislapparna för 2010 ligger till grund för den totala kostnadsvolymen i kostnadsutjämningen 2012. Till denna uppräkning tillkommer uppräkning enligt nettoprisindex för åren 2011
och 2012.

Nettoprisindex för 2010 och 2011
För att strukturkostnaden för 2012 ska motsvara 2012 års kostnadsnivå räknas standardkostnaderna för varje delmodell upp med nettoprisindex (npi) för 2011 och 2012.
I den definitiva utjämningen används regeringens prognos för npi 2011 och 2012 som
presenteras i Budgetpropositionen 2012. I prognosen som presenteras här används
regeringens bedömning av npi för 2011 och 2012 från Vårpropositionen 2011.
Tabell 2. Nettoprisindex i utjämningen 2011 och 2012
Procent
BP 2011, Utjämning 2011
–

npi 2010

1,60

–

npi 2011

0,80

–

npi 2012

2 år 10 & 11
2 år 11 & 12

VP 2011, Utjämning 2012

0,60
0,90

2,41
1,51

Anm.: Npi har ingen effekt på kommunernas relativa standardkostnader utan bara på den totala volymen.

Preliminärt utfall
Kommunens standardkostnad för kostnadsutjämningens olika delar samt kommunens
bidrag eller avgift totalt framgår av bilaga 1. Bidraget eller avgiften för kommunen är
skillnaden mellan kommunens så kallade strukturkostnad och den genomsnittliga
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strukturkostnaden för riket (32 402 kronor per invånare). Den genomsnittliga strukturkostnaden har ökat med 105 kronor från 2011.
Förändringar för enskilda kommuner sträcker sig från ett bättre utfall med 712 kronor
per invånare till ett sämre utfall med –1 283 kronor per invånare. För en dryg fjärdedel
av kommuner ligger förändringen inom intervallet plus/minus 100 kronor per invånare. Drygt 40 procent får en positiv förändring mellan åren. För de största kommuner
med störst förändringar förklaras merparten av förändringar i demografin i åldrarna 1–
18 år och 85 år och uppåt.
Diagram 1. Antal kommuner, intervall förändring 2011 mot 2012
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I bilaga 1 redovisas bidragen respektive avgifterna för respektive modell och i bilaga
2 redovisas en jämförelse mellan de preliminära beräkningarna för 2012 i förhållande
till det definitiva utfallet för bidragsåret 2011.
Ersättning för eftersläpning
Ersättning för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar har i denna beräkning satts till noll. Detta beror på att beräkningen för 2012 bygger på förändringen av
folkmängden mellan 1 november 2010 och 1 november 2011. För drygt 20 kommuner
innebär det en förlust på uppemot 506 kronor per invånare i förhållande till 2010 års
utjämning, se bilaga 2. Då det inte finns någon prognos över eftersläpningseffekter
ingår den följaktligen inte i filen ”Prognosunderlag K 2011–2015 11024”. I vår modell Skatter & bidrag finns det möjlighet att simulera bidragets storlek utifrån vad man
tror att befolkningen blir per den 1 november 2011.
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Tabell 3. Kommuner aktuella för eventuell ersättning för eftersläpning 2012
Procent
Kommun

Genomsnitt Kommun

Genomsnitt

2006–2010

2006–2010

Botkyrka

1,55

Knivsta

2,12

Haninge

1,37

Uppsala

1,64

Huddinge

1,94

Linköping

1,38

Järfälla

1,57

Habo

1,55

Nacka

2,27

Växjö

1,40

Nykvarn

2,10

Bjuv

1,26

Salem

1,28

Burlöv

1,75

Sigtuna

1,82

Kävlinge

1,44

Sollentuna

1,61

Lomma

2,52

Solna

2,43

Lund

1,63

Stockholm

1,97

Malmö

2,02

Sundbyberg

2,81

Staffanstorp

1,62

Södertälje

1,39

Åstorp

1,42

Upplands-Bro

2,29

Kungsbacka

1,34

Vallentuna

1,95

Härryda

1,58

Vaxholm

1,70

Kungälv

1,40

Värmdö

1,76

Örebro

1,26

Håbo

1,29

Det är 35 kommuner som kan bli aktuella för ersättning för eftersläpning bidragsåret
2012, se tabell 3. Dessa kommuner har haft en genomsnittlig befolkningsökning de
senaste fem åren (2006 till 2010) som överstiger 1,2 procent 1. För att bli aktuell för
ersättning bidragsåret 2012 måste befolkningen i dessa kommuner även öka med 1,2
procent mellan 2010 och 2011.
Nästa beräkning
SCB kommer senast den 1 oktober att redovisa prognos över 2012 års kostnadsutjämning. I den beräkningen kommer de definitiva kostnadsuppgifterna per verksamhet
vara klara samt nettoprisindex uppdaterat enligt budgetpropositionen 2012.

Preliminär LSS-utjämning 2012
I år har vi för första gången gjort en tidig prognos för utfallet i LSS-utjämningen som
baseras på 2010 års ekonomiska utfall för de flesta kommuner. För 261 kommuner
som kommit in med sina Räkenskapssammandrag för 2010 före påsk så beräknas personalkostnadsindex (PK-IX) på dessa siffror, detta gäller även om RS inte är färdiggranskat av SCB. För övriga kommuner så används PK-IX för 2011 års utjämning
som är baserat på RS för 2009.

1

Avser befolkning 1 november respektive år.
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Vi kommer liksom tidigare år att göra en ny prognos för LSS-utjämningen 2012 i juni
när RS för 2010 är färdigt.

Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar:
• Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2010 enligt uppgifter från Socialstyrelsen.
• Antalet LASS-beslut i oktober 2010 enligt uppgifter från Försäkringskassan.
• Personalkostnadsindex (PK-IX) baserat på RS 2010 för 261 kommuner, för övriga
används det PK-IX som användes för ”reviderat utfall” för utjämningsåret 2011.
Respektive beräkningssätt per kommun framgår av bilaga 3 tabell 1. Vi vet inte om
regeringen verkligen avser att uppdatera PK-IX för 2012 eftersom man inte vill ge
besked om detta i förväg.
• Uppgifter från Försäkringskassan om kommunernas inbetalda ersättningar för LASS
under 2010 (används i väntan på uppgifter från RS 2010 för vissa kommuner).
• Folkmängdsuppgifter per den 31 december 2010.
• Vår prognos för prislappar vid beräkningen av grundläggande standardkostnader,
som baseras på RS för 2010 med en prognos för totalkostnaderna på nationell nivå.
Tabell 4. Prislappar RS 2010
Kronor
Bostad med särskild service

Personlig assistans

– vuxna

751 475

– enligt LSS

254 629

– barn

939 344

– enligt LASS

127 314

– barn i familjehem

338 163
Daglig verksamhet

183 381

Övriga insatser
– korttidsvistelse

231 877

– korttidstillsyn

127 533

– avlösarservice

57 969

– ledsagarservice

57 969

– kontaktperson

23 188

Samma uppräkningsfaktorer (NPI) som används för kommunalekonomisk utjämning
vid antagande om nivån på 2012 års totala nettokostnader (se tabell 2).
För de kommuner som har stora förändringar av antalet personer med verkställda beslut enligt LSS och LASS mellan åren och därmed stor förändring av bidrag/avgift i
utjämningssystemet finns anledning att undersöka om statistiken är korrekt.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2011–2015
Från och med i år skickar vi inte längre någon kommunspecifik bilaga 1. Den tidigare
bilagan har ersatts med ett Excelblad ”Prognosunderlag K 2011–2015”, som i samband med varje uppdatering av beräkningarna publiceras på vår webbplats på nedanstående länk:
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx

CIRKULÄR 11:24
2011-05-05

6 (7)

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sin kommun.

Kurs i utjämningssystemet och modellen Skatter och
Bidrag – Obs! ändrat datum till 15 september
För nytillkomna användare erbjuder vi torsdagen den 15 september årets andra kurs i
utjämningssystemet och modellen skatter och bidrag. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av utjämningssystemets grunder plus eventuella aktuella frågor med koppling till systemet.
Eftermiddagen vigs åt modellen Skatter & bidrag, med praktiska övningar och möjlighet till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning.
Plats Lexicon, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
När

Torsdagen den 15 september, kl. 9:30–16:30

Preliminärt program

9.30–10.00
10.00–12.30
12.30–13.30
13.30–16.30

Kaffe
Utjämningssystemet
Lunch
Modellverktyget ”Skatter & bidrag”

Kostnad: 1 500 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms.
Anmälan: via e-post till Birgitta Westlund (birgitta.westlund@skl.se) eller tfn 08452 77 53 senast den 1 september. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt fakturaadressen och om du vill ha specialkost.
Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter
finns längre ned. Du kan även läsa mer och anmäla dig på vår webbplats www.skl.se
under Vi arbetar med. Klicka på Ekonomi, sedan Kurser & konferenser.

Modellen ”Skatter och bidrag”
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:
• Uppdateringsfil_11024nr3.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 uppdaterar modellen som vanligt behöver göra nedanstående förändringar 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”.
Obs! Från och med i år finns det på vår webbsida en Excelfil ”Manuell_uppdatering_SKB_2011.xls” där man lätt kan kopiera de värden som behövs för den
manuella uppdateringen. I filen har varje cirkulär ett eget blad. Dessutom finns
befolkningsuppgifter och prislappar i kostnadsutjämningen på separata blad i samma
fil. De cellhänvisningar som anges nedan finns också angivna i Excelfilen. Klicka på
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Ekonomi, Budget och planering, Skatter och bidrag K, Uppdatering K och välj att
ladda ner filen Manuell_uppdatering_SkoB2011.
• Skriv in preliminär kostnadsutjämning 2012 i cell D67. Värdet hittar du i ”Prognosunderlag K 2011–2015 11024”, cell D23. Eventuell formel ska skrivas över.
Kommuner som kan komma ifråga för eftersläpningsersättning (se tabell 3) ska,
liksom tidigare, ha en formel i denna cell. Formeln ska lyda
=xxxx + (OM(N5>2;'Blad 6 Befolkningsförändringar'!D73;0))
där xxxx = kostnadsutjämning 2012 enligt prognosunderlaget.
• Skriv in preliminär LSS-utjämning 2012 i cell D70. Värdet hittar du i ”Prognosunderlag K 2011–2015 11024”, cell D27. Eventuell formel ska skrivas över.
Följande ändringar behöver göras på blad 4 Kostnadsutjämning.
• Prislappar för kostnadsutjämningen 2012–2015 finns i filen ”Manuell_uppdatering
_SKB_2011.xls”. Uppgifterna finns på bladet ”Prel prislapp 2012”. Cellhänvisningar finns i Excelfilen.
Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn Verktyg
väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet ”kommun”.
Gör som 300 andra kommunalekonomer: Prenumerera gärna på nyheter från
www.skl.se, området Ekonomi och statistik. Under vårt område Ekonomi (under Vi
arbetar med) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras
löpande nyheter mellan cirkulären.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08452 79 10, Derk de Beer (utjämningssystemet, statsbidrag) 08-452 77 42, Peter Sjöquist (LSS-utjämning) 08-452 77 44. Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.
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