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1. Ekonomi  



1. Ekonomi 

1. Inledning 
En stark ekonomi innebär en långsiktig stabil verksamhet och bra kontroll på 
ekonomin ger förutsättningar för att styra verksamheten på det sätt man anser 
som mest lämpligt. 
Kommunen driver sin verksamhet i huvudsak på de intäkter som kommer från 
skattemedel och statsbidrag. Resterande intäkter består av bland annat taxor, 
riktade statsbidrag och övriga intäkter. 

1.2 Finansiella nyckeltal 

Diagrammet nedan visar Gällivare kommuns finansiella ställning per 2017-12-31. 
Det optimala är att den blåa linjen ligger nära ytterkanten av figuren. Det 
innebär att kommunen ligger bra till i förhållande till andra kommuner. Enligt 
denna modell har Gällivare en mycket stark soliditet och ett bra resultat som 
andel av skatter och generella statsbidrag. Den största anledningen till 
kommunens goda resultat är att ersättningen från LKAB inom 
samhällsomvandlingen, som för kommunen främst är ämnat som 
investeringsmedel, intäktsförs löpande. Ersättningen påverkar resultatet positivt 
och därmed även det egna kapitalet som ger den höga soliditeten. För 2017 har 
kommunen en mycket hög självfinansieringsgrad av investeringarna trots en hög 
investeringstakt. Det beror på den höga intäkt kommunen erhållit vid 
försäljningen av verksamhetslokaler till LKAB under året. Eftersom hela 
realisationsvinsten påverkar resultatet för 2017 kommer självfinansieringsgraden 
i stället bli låg för kommunens investeringar kommande år vilket gör jämförelsen 
med andra kommuner svårhanterlig. Skattesatsen är bland de högsta i riket och 
är påverkad av landstingets höjning 2016.  
 
Kassalikviditeten ligger också mycket högt vilket beror på att kommunens 
fordran på LKAB är möjlig att avropa med kort varsel. Likviditeten kommer att 
minska i takt med investeringarna och kommer markant att påverka 
kassalikviditeten negativt framöver. 

Gällivare har en av de högsta nettokostnadsavvikelserna i riket. Nettokostnaden 
som procent av referenskostnaden har försämrats mot föregående år. Mer om 
nettokostnadsavvikelser och referenskostnader återfinns i kapitlet ”Vad kostar 
verksamheten”. Nettokostnaden i kronor per invånare är däremot mycket bra. 
Men det bero på den höga intäkten från försäljningen av verksamhetslokaler 
vilket inte gör nyckeltalet jämförbart med riket. 



 

 

 
Figur 1.1. Finansiella nyckeltal 2017-12-31 i förhållande till andra kommuner. Källa: kolada.se.  

Figur: kolada.se. Datum: 2018-09-17. 

 

1.2 Resultatnivå exkl. jämförelsestörande poster 

Diagrammet nedan visar utvecklingen av resultatet för kommunen inklusive och 
exklusive jämförelsestörande poster från 2013 till 2017. Det går att utläsa att 
resultatet utan jämförelsestörande poster har varit lågt men ändå tillräckligt 
under 2016 och 2017. Målsättningen i kommunplan 2019-2021 är en resultatnivå 
motsvarande 1 % exklusive synnerliga skäl på grund av samhällsomvandlingen, 
vilket budget 2019-2021 klarar med dagens förutsättningar. Däremot är inte 
marginalerna särskilt stora och oförutsedda händelser kan göra att resultatmålet 
inte nås. 

 
Figur 1.2. Resultat och resultat exkl. jämförelsestörande poster. Källa: Gällivare kommuns årsredovisning 2017. 

Figur: Gällivare kommun. 



Budget 2019-2021, uppdaterad med skatte- och bidragsintäkter (per augusti 
2018), ger resultat (exkl. samhällsomvandling) på 1,0 % år 2019; 1,1 % år 
2020; 1,8 % år 2021. SKL:s rekommendation är en resultatnivå på minst 2 % 
främst för att klara återanskaffningsbehovet av anläggningstillgångar, dvs. 
reinvesteringar i exempelvis fastigheter, markanläggningar och maskiner. 

1.3 Balanskravsresultat 

Kommunen måste leva upp till ett positivt balanskravsresultat. 
Balanskravsresultatet är det redovisade resultatet, rensat från vissa 
engångseffekter. Vid negativa balanskravsresultat kan kommunen hänvisa till 
synnerliga skäl (om det är motiverat), disponera medel ur 
resultatutjämningsreserven (om krav för detta är uppfyllt enligt riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning) eller så måste kommunen upprätta en plan för att 
återställa det negativa balanskravsresultatet inom tre år. 

Kommunen kommer att visa negativa resultat från 2020 då effekterna av 
tillkommande avskrivningar börjar påverka kommunens kostnader i större 
utsträckning. Kommunen anser att det finns synnerliga skäl till varför 
resultatnivån är så pass låg de kommande åren. Dessa synnerliga skäl kommer 
av att LKAB har ersatt flera av kommunens fastigheter på grund av 
samhällsomvandlingen. Försäljningen av dessa fastigheter kommer att stärka 
kommunens balansräkning, då både eget kapital och tillgångarnas värde ökar.  
Tillgångarnas värde minskar sedan i balansräkningen årligen i balansräkningen 
och belastar resultaträkningen med kostnader i form av årliga avskrivningar. Det 
är storleken på de nya avskrivningarna som blir ovanligt hög och som får 
kommunen att hänvisa till synnerliga skäl. 

Under avsnittet soliditet finns ett diagram som teoretiskt visar på effekten av 
avskrivningsnivåer kopplade till synnerliga skäl. 

 
1.4 Investeringar 

Kommunen har för 2018, inklusive kompletteringsbudget, en total 
investeringsbudget motsvarande 1 420 miljoner kronor. Fram till och med 
augusti har ca 321 Mkr av årets budget förbrukats. Prognosen som upprättats i 
augusti visar att 655 Mkr av investeringsbudgeten kommer att upparbetas och 
om kvarvarande belopp kompletteringsbudgeteras kommer investeringsbudgeten 
för 2019, enligt kommunplanen, att uppgå till 1 647 Mkr.  För 2020 ligger nivån 
på 627 Mkr och för 2021 på 444 Mkr. 
 
Diagrammet nedan visar hur utfallet varit för investeringar fram till 2017 i 
förhållande till riket, Kiruna och Norrbotten. Från 2018 och framåt är det budget 
och plan för Gällivare kommun som visas. Det går tydligt att utläsa att nivån höjs 
dramatiskt från 2014. Under början av 2000-talet har kommunen investerat ca 4 
% av skatte- och bidragsintäkter (dock amorterade kommunen bort sin låneskuld 
under denna tid och placerade medel för att täcka framtida pensionskostnader) 
till att nu budgetera investeringar på ca 70 % av skatte- och bidragsintäkter. 



Ökningen beror till stor del på investeringar i samhällsomvandlingen. Om man 
räknar bort investeringarna som är finansierade i samhällsomvandlingen är 
investeringsnivån mellan 20-25 % för åren 2017-2020 för att sedan minska till 
12 % år 2021. Investeringar utanför samhällsomvandlingen är högre än 
kommunen själv kan finansiera. Kommunens nettoutrymme för självfinansierade 
investeringar uppgår i genomsnitt till ca 70 Mkr per år, ca 6 % i investeringsnivå, 
men förutsätter att resultatnivån når 1 % av skatter- och bidragsintäkter. 
Kommunens investeringsnivå i budget 2018-2021, med hänsyn till möjliga 
kompletteringsbudgeteringar, uppgår till 237 Mkr år 2018, 300 Mk år 2019, 285 
Mkr år 2020 och 145 Mkr år 2021.  

 

Figur 1.3. Investeringar som andel av skatte- och bidragsintäkter 2010-2021. Källa: kolada.se och Gällivare 

kommuns budget 2019-2021 samt investeringsprognos delårsrapport 2018. Figur: Gällivare kommun. Datum 

2018-11-07 

Jämförelse med andra kommuner kommer att bli svårt att göra framöver. 
Anledningen är att Gällivare kommun får medel för att utföra många 
investeringar snabbt medan andra kommuner måste finansiera upprustning av 
sin infrastruktur själv och kanske inte under lika kort tidsperiod.   

Den höga investeringstakten i kommunala investeringar påverkar naturligtvis 
avskrivningskostnaden. Diagrammet nedan visar att avskrivningarna har varit 
mellan 40 och 50 Mkr fram till och med 2016. Från 2017 ser man att 
avskrivningskostnaden kommer att öka upp mot 80 Mkr till år 2022. En del av 
ökningen kommer tillbaka i form av intäkter från de lönsamma investeringarna, 
till exempel fiberutbyggnaden som kommunen gör i egen regi, men effekten blir 
ändå en resultatpåverkande merkostnad runt 15 Mkr. 



 
Figur 1.4. Avskrivningsnivåer i tkr och i procent av skatter och bidrag. Källa: kolada.se och Gällivare kommuns 

delårsrapport 2018, budget 2019-2021 samt egen beräkning 2022 utifrån antagen aktivering. Figur: Gällivare 

kommun. Datum: 2018-11-07. 
 
Avskrivningarnas andel av totala nettokostnaden under 2016 uppgick till ca 
4,3 %. Motsvarande beräkning utifrån budget 2018-2021 och beräkningar för 
2022 visar att avskrivningarnas andel är ca 6,5 %. Det medför att 
investeringsbudgeten ökar avskrivningskostnaderna i resultaträkningen. Det 
innebär alltså att en omfördelning av kostnaderna sker mellan drift och 
avskrivningar. För att bibehålla resultatnivån måste alltså övriga kostnader 
minska motsvarande det som avskrivningarna ökar, antaget att intäkterna är i 
proportion till kostnadsökningarna. 
 

 
Figur 1.5. Fördelning av nettokostnad. Källa: kolada.se och Gällivare kommun. Figur: Gällivare kommun. 

Datum: 2018-11-07.  



1.5 Finansiering 

Ersättningen för de fastigheter som påverkas av gruvans utbredning i 
Malmberget ger kommunen en god ekonomiskt position. Risken är dock att 
investeringsprojekten fördyras av olika anledningar och att ersättningen på sikt 
inte kommer att räcka till de planerade investeringarna. Risken ökar även på 
grund av att tidshorisonten är kort för uppförande av nya verksamhetslokaler 
och möjligheten till att bromsa eller ändra planerna utifrån den finansiella 
förutsättningen begränsas. 

Den investeringstakt kommunen beslutat för kommande år gör att 
investeringssumman är högre än kommunen kan finansiera på egen hand. Lån 
kan komma att bli aktuellt beroende på hur snabb takten på investeringarna blir 
under budgetperioden och hur väl betalningsplanen från LKAB matchar. I avtalet 
med LKAB finns möjlighet att ändra betalningsplanen med en skriftlig begäran 
tre månader innan eventuell ändring. 

De investeringar som är skilt från samhällsomvandlingen kommer att finansieras 
genom egenfinansiering eller lån. Investeringar som lånefinansieras bör enligt 
kommunplanen kunna återbetalas inom fem år. Däremot får inte 
amorteringstiden för upptagna lån överstiga den ekonomiska livslängden för de 
investeringar som lånen avser. Utrymme för amorteringar och låneräntor ska ske 
med bibehållet resultatkrav (1 % enligt kommunplanen). 

Flera av investeringarna är klassificerade som lönsamma investeringar och kan 
motivera en längre upplåningstid.  Till exempel är satsningen på 
fiberutbyggnadsprojektet, en ”lönsam” investering som kommer återbetalas på 
ca 25 år. De förseningar som finns i investeringsbudgeten och den kommande 
investeringstakten gör att lån kan komma att bli nödvändigt. Tidpunkten för när 
lån tas upp är viktig för att säkerställa likviditeten och för att undvika onödiga 
räntekostnader.  

1.6 Soliditet 

Kommunen har en soliditet på 74,3 % per den 31/12- 2017 (inklusive 
pensionsåtaganden). Det ger en ökning från 2016 med 27,4 % -enheter 
(46,9 %). Soliditeten är kraftigt påverkad av både samarbetsavtalsersättningen 
2014 och ersättningen av verksamhetslokaler 2017. Gällivare har den högsta 
soliditeten i landet sett till kommunen och näst högsta i landet sett till 
kommunkoncernen. Soliditeten 2012, innan några större ersättningar hade 
kommit från LKAB, var 157:e högsta i riket (6,9 %). Enligt den budget som 
ligger för 2021 (enligt budget 2019-2021) kommer soliditeten att uppgå till ca 
60 %. Soliditeten i genomsnitt ligger på 17,0 % i landets kommuner. En del 
kommuner agerar internbank för koncernen vilket påverkar jämförelser. 
Kommunen har ingen prognos för koncernen som helhet.  

Ersättningen från LKAB gällande verksamhetslokaler har redovisats som intäkt, i 
sin helhet, under 2017. Enligt avtalens utformning har kommunen sålt 
verksamhetslokaler till LKAB till ett högre pris än vad de bokförda värdena 



uppgår till vilket medför att kommunen redovisat mellanskillnaden som en 
realisationsintäkt. Intäkten som uppstod under 2017 har kraftigt påverkat 
soliditeten. Däremot kommer inte soliditeten att vara rättvisande så länge 
kommunen avser att hänvisa avskrivningarna på nya objekt till synnerliga skäl. 
Så länge kommunen ”reducerar” den förhöjda avskrivningen i synnerliga skäl i 
stället för att ta hänsyn till resultatförsämringen i driftbudgeten kommer 
soliditeten visa en missvisande bild. 

Diagrammet visar en teoretisk bild av hur soliditeten urholkas över tid utifrån hur 
avskrivningarna, i samband med samhällsomvandlingens investeringar, påverkar 
resultatet och därmed det egna kapitalet. Resonemanget bygger på oförändrade 
förutsättningar och resultatnivåer och är avgränsat till hur intäkten från LKAB 
och samhällsomvandlingens avskrivningseffekter påverkar soliditeten. 
Förfarandet med att åberopa den förhöjda avskrivningsnivån till synnerliga skäl 
medför att kommunen kan vilseleda sig till att tro att man har en bättre soliditet 
än vad kommunen egentligen har. Den realistiska soliditeten är egentligen den 
röda linjens nivå över tidsperioden. För att inte urholkningen ska bli lika kraftig 
krävs en högre resultatnivå som möter den förhöjda avskrivningen.  

 

Figur 1.6. Soliditeten utifrån ersättning för samhällsomvandling och tillhörande avskrivningar. Källa: egen 

beräkning. Figur: Gällivare kommun. Datum: 2018-11-07. 

Eftersom soliditeten kommer att vara ett osäkert mått på vår egentliga 
finansiella styrka bör andra finansiella nyckeltal beaktas i större utsträckning. För 
kommunen kommer kassaflöde och självfinansieringsgrad att vara viktiga 
parametrar som måste analyseras och följas upp i större utsträckning. 



1.7 Finansiell risk 

Om kommunen behöver ta upp lån så kommer detta betyda en finansiell risk 
eftersom resultatet är beroende av räntenivåer. Räntenivåerna är i dagsläget 
låga, men förväntas förändras de kommande åren. Eftersom lånen i grund avser 
finansiering av lönsamma projekt blir risken betydande om projektens 
återbetalningstid är lång. De lönsamma investeringarna som finns i budget har 
återbetalningstider på 25-30 år. Kommunens resultatnivåer är i dagsläget så låga 
att de inte tål några högre räntekostnader. Det innebär att kommunen, vid 
framtida förväntade räntehöjningar, tvingas göra besparingar på motsvarande 
belopp. 

För att ta ansvar för kommande generationer och för att visa att kommunen inte 
förbrukar mer av resurserna än vad intäkterna tillåter är det bestämt i 
kommunplanen att amorteringstakten på eventuella lån inte får överskrida den 
ekonomiska avskrivningstiden för det som lånen avser. Anskaffning av materiella 
tillgångar medför ökade avskrivningar som påverkar resultatet. För att kunna 
bibehålla resultatnivån måste därför andra kostnader inom kommunen minska, 
eller intäkterna öka, för att kunna skapa utrymme till amorteringar och ändå 
klara resultatnivån, se tidigare resonemang i avsnittet om investeringar. 

Den långa återbetalningstiden påverkar även risken för oförutsedda händelser 
under investeringens livslängd. Alla investeringar har en viss höjd för 
oförutsedda utgifter men yttre faktorer kan ändå påverka investeringens nytta 
eller värde vid lång tidsaspekt, vilket medför ökad risk.  

Eftersom det inte finns någon större buffert i planen för investeringar mot 
samhällsomvandlingen skulle en plan på prioriteringar behöva upprättas i fall det 
skulle visa sig att investeringsutgifterna i slutändan skulle överskrida intäkterna 
från LKAB. Däremot är en prioritering svår att tillämpa då investeringarna löper 
under samma tidsperiod vilket i stället föranleder en diskussion kring vad 
kommunen i så fall behöver skattefinansiera och vilken påverkan det medför 
avseende god ekonomisk hushållning. 

Kommunen har borgensåtaganden mot Topbostäder AB och Gällivare Energi AB. 
Kommunens borgensåtaganden mot Topbostäder är 378 Mkr och mot Gällivare 
Energi är åtagandet 589 Mkr per 1/1- 2018. Gällivare Energi var tvungen att 
upprätta kontrollbalansräkning i oktober år 2012 eftersom halva aktiekapitalet 
var förbrukat. Kommunen har tillskjutit extra aktiekapital till Gällivare Energi 
med 25 mkr under 2016 och ett villkorat aktietillägartillskott om ytterligare 35 
Mkr.  

1.8 Omvärld och framtid 
Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen i 
vårpropositionen är att en positiv internationell konjunkturutveckling medför att 
svensk export ökar. Det skapar i sin tur förutsättningar för ökade investeringar. 
Vidare anser regeringen att flera faktorer talar för en fortsatt god tillväxt av 
hushållens konsumtion de kommande åren. Den statliga konsumtionen väntas 



vara mer eller mindre oförändrad 2019 medan den kommunala konsumtionen 
fortsätter utvecklas i linje med genomsnittet sedan år 2000. Regeringens 
samlade bedömning är att resursutnyttjandet i svensk ekonomi är högre än 
normalt 2018 och 2019. Under 2018 bedöms svensk ekonomi fortsätta att 
utvecklas starkt, åren därefter väntas BNP växa i en måttligare takt. 

Konjunkturuppgången i världsekonomin har enligt regeringen breddats och blivit 
allt starkare. Alla de stora ekonomierna växer nu samtidigt i relativt god takt för 
första gången sedan finanskrisen. En betydande optimism om den ekonomiska 
utvecklingen bland företagen talar för att det goda konjunkturläget i omvärlden 
fortsätter och även hushållen är optimistiska om framtiden. De finansiella 
förhållandena är gynnsamma för tillväxten. Dessutom är sammansättningen av 
tillväxten i omvärlden gynnsam för svensk export. 

Regeringen anser att stigande inkomster, fortsatt låga räntor och en fallande 
arbetslöshet talar för en fortsatt god tillväxt av hushållens konsumtions de 
kommande åren. Delvis till följd av en snabb minskning av utgifterna kopplade 
till migration avtog ökningen av den offentliga konsumtionen under 2017. 
Framöver förväntar regeringen inte att det kommunala skatteunderlaget ska öka 
skatteinkomsterna i samma utsträckning som behovet av kommunal konsumtion 
växer. För att motverka kommunala skattehöjningar och nedskärningar inom 
välfärden bedömer regeringen att det behövs statliga tillskott till kommunsektorn 
de kommande åren. År 2018 bedöms offentlig konsumtion växa i jämförelsevis 
god takt. Den statliga konsumtionen väntas, givet att inte nya reformer beslutas, 
vara mer eller mindre oförändrad 2019, medan den kommunala fortsätter att 
utvecklas i linje med genomsnittet sedan 2000. Det leder till att tillväxten av 
offentlig konsumtion dämpas 2019. Man påpekar också att prognosprinciperna 
för 2020 och 2021 kan få som konsekvens att den kommunala konsumtionen 
avviker från det demografiska behovet. 

När den globala konjunkturen nu stärks bedömer regeringen att behovet av 
kapacitetshöjande investeringar inom svensk exportindustri ökar, vilket gör att 
investeringstillväxten väntas bli hög även 2018 och 2019. 
Bostadsinvesteringarna har ökat snabbt under flera år, men mot slutet av 2017 
planade bostadsbyggandet ut. Enligt regeringen talar bland annat det faktum att 
antalet bostäder har ökat långsammare än befolkningen det senaste decenniet 
för att bostadsbyggandet och investeringarna även fortsättningsvis kommer ligga 
på historiskt höga nivåer. 

År 2017 var efterfrågan på arbetskraft hög. Antalet sysselsatta ökade i en 
snabbare takt än befolkningen och därmed steg sysselsättningsgraden. Samtidigt 
minskade arbetslösheten i en långsammare takt än tidigare, vilket delvis berodde 
på att antalet personer i arbetskraften ökade snabbt. Framåtblickande 
indikatorer tyder enligt regeringen på en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft. 
Den höga aktivitetsnivån i svensk ekonomi bedöms medföra att arbetslösheten 
minskar till 6,2 procent 2018 och 2019. 

Antalet sysselsatta inom industrin ökade tydligt 2017, efter att ha minskat flera 
år. Även i byggbranschen och de offentliga myndigheterna ökade 
sysselsättningen i god takt, men det var tjänstebranscherna som bidrog mest till 
den sammantagna utvecklingen. Även framöver väntar regeringen att 
tjänstebranscherna står för den största delen av sysselsättningsökningen. Den 



demografiska utvecklingen och regeringens satsningar på välfärden medför att 
efterfrågan på arbetskraft ökar i kommuner och landsting. Sysselsättningen 
bedöms därmed fortsätta öka inom dessa sektorer. 

Avtalsrörelsen 2017 resulterade för de flesta i treåriga avtal med löneökningar på 
i genomsnitt 2,1 procent per år. Därmed förväntas den totala löneökningstakten 
2018 och 2019 bli dämpad. Samtidigt väntas ett högt resursutnyttjande på 
arbetsmarknaden påverka löneökningstakten med viss fördröjning och medföra 
något större löneökningar 2019. 

Ett högre resursutnyttjande än normalt i Sverige och omvärlden talar för att den 
underliggande inflationen stiger snabbare de kommande åren. Ett antal faktorer 
bidrar dock enligt regeringen till att dämpa denna utveckling. 

 
Figur 1.7. Prisindex för kommunal verksamhet. Källa: SKL uppdaterad 2018-10-19. Figur: SKL.  

Datum: 2018-11-09. 

 
 

1.9 Skatte- och bidragsintäkternas utveckling 

Regeringens kommentar om skatteunderlaget är att det bedöms ha ökat relativt 
kraftigt både 2016 och 2017 men mattas något framöver. Det beror främst på 
att tillväxten i lönesumman börjar avta något. Man påpekar också att 
skatteunderlaget påverkas av regelförändringar, främst sänkt skatt (höjt 
grundavdrag) för personer över 65 år. 
 

Underlaget för skatte- och bidragsintäkter som publicerades i oktober 2018 
medförde en svag försämring för 2019 jämfört med prognosen som låg för beslut 
i budget 2019-2021 motsvarande 1 Mkr. För perioden 2020 och 2021 ger den 
nya prognosen en minskning av intäkterna motsvarande 1,1 respektive 1,4 Mkr 
jämfört med tidigare beslutad plan. 
 
Per år förväntas intäkterna i tkr nu vara:  

2019 2020 2021 2022 
1 186 552 1 206 821 1 230 521 1 266 722 

 
1.10 Välfärdsmiljarder 

Regeringen föreslår inga förändringar av de övergripande principerna för 
fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna. Detta innebär att det till 

Prisindex kommunal verksamhet

PKV

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personalkostnad* 3,7 3,9 2,5 3,0 3,5 3,5

Övrig förbrukning** 0,6 2,8 2,3 2,6 2,7 2,7

Prisindex kommunal verksamhet 2,7% 3,6% 2,4% 2,9% 3,2% 3,3%

 * Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.

För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med cirka 0,3 procentenheter per år.
För åren 2018, 2020 och 2021 förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,2 procentenheter dessa år.



kommunerna förs 7,5 miljarder 2019, där 3,5 miljarder ingår i det generella 
statsbidraget, och 4 miljarder fördelas utifrån mottagandet av nyanlända och 
asylsökande. SKL har presenterat en prognos över den kommunvisa fördelningen 
2019. Regeringen kommer sannolikt att besluta om den definitiva fördelningen i 
samband budgetpropositionen i höst. 

År 2020 kommer 4,9 miljarder att fördelas via det generella statsbidraget och 
2,4 miljarder utifrån mottagandet av nyanlända och asylsökande. År 2021 
fördelas hela beloppet, 7 miljarder, via det generella statsbidraget.  

 
Figur 1.8. Utfall givet samma underlag åren 2019-2021. Källa: SKL – Välfärdsmiljarderna -utfall 2018. Figur: 

SKL. Datum: 2018-11-09. 

 

 

 

 

 

 

Utfall givet samma underlag åren 2019-2021 2019 2020 2021

Enligt flyktingvariabler 5 490 000 3 300 000 0

Enligt befolkningsfördelning 6 300 000 8 820 000 12 600 000

Totalt 11 790 000 12 120 000 12 600 000

OBSERVERA ATT DE "NYA" VÄLFÄRDSMILJARDERNA ENLIGT BP18, 3,5 MDR för 2019 OCH 7 MDR FRÅN 2020 INTE

INGÅR I DENNA UPPSTÄLLNING. DESSA FÖRDELAS HELT VIA DET GENERELLA STATSBIDRAGET OCH SYNS

I SKL:s KOMMUNVISA BERÄKNINGAR AV SKATTER OCH BIDRAG FRÅN OCH MED 28 SEPTEMBER


