| Ekonomi Nytt
Nr 07/2018 | 2018-09-28
Dnr SKL 18/04536

Mona Fridell

08-452 79 10

Landsting och regioner
Ekonomidirektörer Lt
Budgetchefer Lt
Finanschefer Lt
Redovisningschefer Lt
Landstingsekonomer

Preliminär utjämning för år 2019
I detta EkonomiNytt presenterar vi:
• Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2019
• Preliminärt beskattningsutfall september
• Nya instruktioner till modellen ”Skatter & Bidrag”
SCB har gjort en preliminär beräkning av 2019 års utjämningssystem. Tabeller
med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkningarna har skickats ut
till samtliga landsting den 28 september. Uppgifterna presenteras också på
SCB:s hemsida. Nedan kommenteras de beräkningsskillnader som finns mellan
SCB:s utskick och SKL:s prognosunderlag enligt detta EkonomiNytt. Det definitiva utfallet för 2019 presenteras av SCB den 21 december.

Inkomstutjämning
På två punkter skiljer sig SCB:s beräkningar mot de landstingsvisa uppgifter
som presenteras i detta EkonomiNytt.
Då regeringen inte presenterat en budgetproposition för 2019 saknas tills vidare
fastställda uppräkningsfaktorer. I SCB:s beräkning av inkomstutjämningen används istället regeringens prognos från april för att räkna upp skatteunderlaget
till aktuellt år. I SKL:s prognosunderlag och modellen Skatter och Bidrag används SKL:s senaste skatteunderlagsprognos.
Vidare använder sig SCB av folkmängden per den sista juni 2018 för att beräkna
skattekraften. I Prognosunderlaget har SKL räknat med en prognos på befolkningen per den 1 november 2018.
Skillnaden mellan SCB:s och SKL:s bedömningar resulterar i olika nivåer på
den garanterade skattekraften i riket, vilket påverkar landstingets avgift respektive bidrag i inkomstutjämningen. Den garanterade skattekraften per invånare
blir lägre med SKL:s bedömning.
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Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2019 presenteras den 21 december. Det som återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar inkomst
2017 samt landstingets folkmängd per den 1 november 2018 och nya länsvisa
skattesatser i samband med skatteväxlingar.

Kostnadsutjämning
Landstingens preliminära bidrag eller avgift framgår av filen ” Prognosunderlag
Lt-2018-2025-07-18” raderna 6 och 20.
Förändringar för enskilda landsting gentemot SKL:s prognos, första gången redovisad i EkonomiNytt 05/2018, varierar från –41 kronor till +36 kronor per invånare, när man exkluderat beräkningarna av eftersläpningsersättningen. De aggregerade verksamhetskostnaderna för hälso- och sjukvården överskattades något i prognosen från april, vilket ger en skillnad på några enstaka kronor mellan
prognoserna. Kostnaderna för kollektivtrafik överskattades dock kraftigt vilket
innebär att län med hög standardkostnad tappar förhållandevis mycket mellan
prognoserna, och vice versa.
Ersättning för eftersläpning
Beräkningen av eftersläpningsersättningen för 2019 bygger på förändringen av
folkmängden mellan den 1 november 2017 och den 1 november 2018, som
måste öka med mer än 1,2 procent. Befolkningen måste även ökat med i genomsnitt minst 1,2 procent de fyra föregående åren. Stockholm, Uppsala, Södermanland, Kronoberg, Skåne och Halland kan bli aktuella för ersättning för eftersläpning bidragsåret 2019. SCB gör en preliminär bedömning av ersättningen för eftersläpningseffekter, där gränsvärdet är 0,8 procent för ökningen mellan 1 november 2017 och sista juni 2018. I SCB:s beräkning får tre av dessa sex landsting en ersättning, som samtliga landsting är med och finansierar, med 12 kronor.
Eftersläpningseffekten i Prognosunderlaget och modellen Skatter & Bidrag beräknas utifrån befolkning 1/11 2018, framskriven enligt trend, och läggs på
SCB:s preliminära kostnadsutjämning i övriga delar. Det betyder att det prognosticerade utfallet i kostnadsutjämningen för de sex aktuella landstingen kan
skilja sig åt från SCB:s prognos.

Anslag för kommunalekonomisk utjämning
Även anslaget för kommunalekonomisk utjämning skiljer sig mellan SCB:s beräkning och SKL:s Prognosunderlag. Detta påverkar beräkningen av regleringsposten. Då regeringen ännu inte presenterat någon budgetproposition för 2019
ser SKL inga skäl att revidera beräkningen av anslaget 2019.

Preliminärt beskattningsutfall september
I september kom Skatteverkets fjärde beräkning av beskattningsutfallet för inkomstår 2017. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:
https://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/545
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Det preliminära utfallet bygger på 98,9 procent av deklarationerna. Hur stor
andel av deklarationerna som granskats i respektive landsting finns på
webbplatsen som hänvisas till ovan. Det slutliga beskattningsutfallet beräknas
vara klart den 5 december.

I övrigt gäller följande förutsättningar
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag Lt-2018–2025-07-18” på vår webbplats via nedanstående länk:
www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
Genom att i Excelfilen skriva in den egna länskoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sitt landsting.
I prognosunderlaget redovisas beräkningar per landsting av skatter och statsbidrag för åren 2018–2025. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara
riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På
vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om
och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via
Ekonomi, juridik, Statistik/Ekonomi/Budget och planering/Statsbidrag, eller via
nedanstående länk:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html

Uppdatering av modellen ”Skatter & Bidrag”
Landsting som använder modellen Skatter & Bidrag, kan ladda ner filen för förenklad uppdatering:
• Uppdateringsfil-Lt-07-18.xls
från vår webbplats via Ekonomi, juridik, statistik/Ekonomi/Budget och planering/Skatter och bidrag, landsting. Följ sedan instruktionerna i filen, eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta EkonomiNytt.
Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 06/2018) beror på:

• Preliminärt utfall i kostnadsutjämningen 2019
• Preliminärt beskattningsutfall september
Beräkningarna bygger i övrigt på att befolkningen i varje län utvecklas i takt
med riksprognosen men med hänsyn till historisk trend.
Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed
även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2018–2021. Den del
som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP 2018 ingår i SKL:s beräkningar av regleringsposten och
påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.
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Information om tidpunkter under 2018
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka
på Ekonomi. Länk till sidan Ekonomikalendern finns under bilden med almanacka och spargris.
Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra

nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i
den grå sidfoten längst ner på sidan.
Under vårt område Ekonomi finns de senaste uppdaterade EkonomiNytten tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan dem.
Frågor om detta EkonomiNytt kan ställas till Måns Norberg (utjämningssyste-

men) 08-452 77 99 eller Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08452 79 10. Båda kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Mona Fridell
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