| Ekonomi Nytt
Nr 06/2019 | 2019-04-26
Dnr SKL 19/00651

Måns Norberg

08-452 77 99

Regioner
Ekonomidirektörer
Budgetchefer
Finanschefer
Redovisningschefer
Regionsekonomer

Preliminär kostnadsutjämning för 2020
SKL har gjort en preliminär beräkning av 2020 års kostnadsutjämning med hjälp
av uppdaterat underlag från SCB. Merparten av det underliggande datamaterialet
är uppdaterat. De preliminära utfallen syns i bilagorna 1–3 till detta EkonomiNytt.

Förutsättningar för den preliminära kostnadsutjämningen
Antal invånare den 1 november 2019 i modellen för befolkningsförändringar
Ersättningen för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar har, liksom
förra årets beräkning i april, gjorts utifrån den trendframskrivning av befolkningen som används i prognosunderlaget och i modellen Skatter och Bidrag. Beräkningen för 2020 bygger på en prognos av förändringen av folkmängden mellan
1 november 2018 och 1 november 2019. Den befolkning som används här presenteras i kommande Planeringsförutsättningar, 2 maj 2019, och ingår således i de
regionvisa beräkningarna av skatter och bidrag från det datumet.
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Kronoberg, Skåne, Halland och Örebro är de
regioner som kan få ersättning för eftersläpning bidragsåret 2018, då dessa har
haft en genomsnittlig befolkningsökning på över 1,2 procent mellan 2014 och
2018. För att bli aktuell för ersättning bidragsåret 2020 måste befolkningsökningen även överstiga 1,2 procent mellan den 1 november 2018 och 2019. I trendframskrivningen av befolkningen får tre av dessa regioner en tillräckligt stor befolkningsökning för att ett bidrag ska falla ut. De prognosticerade bidragen finan-

sieras gemensamt av alla regioner med 15 kronor per invånare. Det slutliga utfallet i modellen för befolkningsförändringar fastställs dock inte förrän befolkningen
1.11.2019 är fastställd, dvs. i slutet av året.
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De regioner som i denna beräkning får ersättning för eftersläpningsersättning kan
få mindre skillnader i ersättningsbeloppet enligt dessa tabellbilagor, och beräkningarna enligt modellen Skatter och Bidrag. Utgå i så fall från ersättningsbeloppet i modellen Skatter och Bidrag, då detta är konsistent med övriga prognosantaganden. Observera också att det eventuella bidraget i modellen Skatter och Bidrag
förändras beroende på om regionen använder egen befolkningsprognos.
Nettokostnader 2018
Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2018 kommer att ligga till
grund för 2020 års utjämning. Då verksamhetskostnader ännu inte är fastställda
har SKL gjort en bedömning av dessa utifrån preliminära uppgifter för utvecklingen mellan 2017 och 2018. I hälso- och sjukvården beräknas kostnaderna öka
med 4,2 procent och i kollektivtrafiken med 5,1 procent.
Prisindex 2019 och 2020
För att strukturkostnaden för 2020 ska motsvara 2020 års kostnadsnivå räknas
standardkostnaderna för de flesta delmodeller upp med KPIF för 2019 och 2020. I
denna beräkning används regeringens bedömning av KPIF för 2019 (1,7 procent)
och 2020 (1,5 procent) från Vårpropositionen 2019.
Nästa beräkning
SCB kommer senast den 1 oktober att redovisa nästa prognos över 2020 års kostnadsutjämning. I den beräkningen kommer kostnadsuppgifterna per verksamhet
vara fastställda.

Prognosunderlag samt uppdatering av modellen ”Skatter &
bidrag”
Inga regionvisa beräkningar av skatter och bidrag medföljer detta EkonomiNytt.
Uppgifterna kring kostnadsutjämningen 2020 kommer inkluderas i de regionvisa
beräkningar som medföljer nästa EkonomiNytt om planeringsförutsättningar, 2
maj 2019.
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Information om tidpunkter under 2019
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 ny-

heter, 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 08-452 77 99 eller

Anders Folkesson 08-452 73 37. Båda kan nås via e-post på mönstret:
fornamn.efternamn@skl.se
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Måns Norberg

Bilagor:
Bilaga 1: Kostnadsutjämning 2020 prognos, kronor per invånare
Bilaga 2: Bidrag/avgift 2020, prognos, kronor per invånare
Bilaga 3: Förändring bidrag & avgift prognos 2020 mot utfall 2019, kronor per invånare
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