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Preliminär utjämning för år 2023 
I detta EkonomiNytt presenterar vi: 

• Preliminärt beskattningsutfall september 
• Preliminär kostnadsutjämning 2023 

Preliminär kostnadsutjämning 2023 
Den 28 september presenterade SCB en preliminär beräkning av 2023 års utjäm-
ningssystem. Tabeller med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräk-
ningarna finns på SCB:s webbplats: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finan-
ser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalekonomisk-utjamning-och-utjam-
ning-av-lss-kostnader/ 

Nedan kommenteras de beräkningsskillnader som finns mellan SCB:s utskick 
och SKR:s prognosunderlag enligt detta EkonomiNytt. Det definitiva utfallet för 
2023 presenteras av SCB den 21 december. 

Inkomstutjämning 
SCB:s beräkningar av inkomstutjämningen skiljer sig från uppgifterna i detta 
EkonomiNytt. SCB använder sig av folkmängden per den sista juni 2022 för att 
beräkna skattekraften. I Prognosunderlaget har SKR räknat med en prognos på 
befolkningen per den 1 november 2022. SCB:s uppräkning av skatteunderlaget 
bygger på det preliminära beskattningsutfallet för inkomstår 2021 per 25 augusti 
(5,21 procent). Vi använder förbundets prognos på den definitiva taxeringen, 
5,33 procent när det gäller rikets skatteunderlag. I SCB:s beräkning används 
också de fastställda uppräkningsfaktorerna som regeringen beslutade om 22 sep-
tember. SKR kommer att lägga in dessa i beräkningarna i nästa cirkulär i okto-
ber. 
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Skillnaden mellan SCB:s och SKR:s bedömningar resulterar i olika nivåer på 
den garanterade skattekraften i riket, vilket påverkar regionernas avgift respek-
tive bidrag i inkomstutjämningen. Det som återstår att uppdatera är utfallet av 
beskattningsbara inkomster 2021 samt regionernas folkmängd per den 1 novem-
ber 2022 och nya länsvisa skattesatser i samband med eventuella skatteväx-
lingar. 

Kostnadsutjämning 
SCB:s beräknade bidrag och avgifter i kostnadsutjämningen framgår av filen 
”Prognosunderlag Reg-2022–2029-08-29” raderna 6 och 20. Förändringar för 
enskilda regioner gentemot SKR:s förra prognos, redovisad i EkonomiNytt 
07/2022, varierar från –17 kronor till +9 kronor per invånare, när man exklude-
rat beräkningarna av eftersläpningsersättningen. De aggregerade verksamhets-
kostnaderna för hälso- och sjukvården överskattades med 0,4 procent i progno-
sen från augusti vilket gör att alla kommuners standardkostnad, inklusive riksni-
vån, blir drygt 100 kronor per invånare lägre. Motsvarande differens i kollektiv-
trafikmodellen handlade endast om någon enstaka krona. 

Ersättning för eftersläpning 
Beräkningen av eftersläpningsersättningen för 2023 bygger på förändringen av 
folkmängden mellan den 1 november 2021 och den 1 november 2022, som 
måste öka med mer än 1,2 procent. Befolkningen måste även ökat med i genom-
snitt minst 1,2 procent de fyra föregående åren. Uppsala är den enda region som 
kan bli aktuell för eftersläpningsersättning utjämningsåret 2023. SCB gör en 
preliminär bedömning av ersättningen för eftersläpningseffekter, där gränsvärdet 
är 0,8 procent för ökningen mellan 1 november 2021 och sista juni 2022. I 
SCB:s beräkning får Uppsala ingen ersättning och finansieringen, som betalas 
av alla regioner gemensamt, blir därmed noll. I SKR:s prognos från augusti får 
Uppsala en ersättning och finansieringen beräknas till 2 kronor per invånare. Det 
är också detta som ingår i prognosunderlaget och i modellen Skatter & Bidrag 
vilket betyder att det beräknade utfallet i kostnadsutjämningen enligt detta Eko-
nomiNytt skiljer sig (marginellt) åt från SCB:s prognos. 

Uppdatering av modellen Skatter & bidrag 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosun-
derlag Reg-2022–2029” på vår webbplats: 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteun-
derlagsprognos/prognosunderlagforregioner.1402.html 

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

I prognosunderlaget redovisas beräkningar per region av skatter och statsbidrag 
för åren 2022–2029. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat 
till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. 
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På vår webbplats finns en tabell som innehåller regleringar av anslaget för kom-
munalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bi-
drag ingår i prognosen eller inte. Tabellen finns på SKR:s webbplats: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specifice-
ringavvissastatsbidrag.31839.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 07/2022) beror på: 

• Preliminärt beskattningsutfall september 
• Preliminär kostnadsutjämning 2023 

Information om tidpunkter under 2022 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på Eko-
nomi och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat ny prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra 
nyheter, gå in på skr.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i 
den grå sidfoten. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik) finns de senaste uppdate-
rade EkonomiNytten tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan 
dem. 

Frågor om detta EkonomiNytt kan ställas till Måns Norberg (utjämningssyste-
met) 08-452 77 99 eller Åsa Högberg (modellen Skatter & bidrag och utjäm-
ningssystemet) 08-452 73 63. 
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se . 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

Fredrik Holst 

 Åsa Högberg 

Bilagor: 
Prognosunderlag-Reg-2022–2029-08-22.xls”, finns på nedanstående webbsida: 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlags-
prognos/prognosunderlagforregioner.1402.html 
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