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Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 1:1, 1:2, 1:3 och
1:4 inom utgiftsområde 25

1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och
bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.
25, bet. 2018/19:FiU3, rskr. 2018/19:116, prop. 2019/20:2 utg.omr. 25,
bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:60).
Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019 beslutar regeringen
att följande ska gälla för anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för
LSS-kostnader. Ändringen innebär en ökning av disponibla anslagsmedel
med anledning av riksdagens beslut om propositionen
Höständringsbudget för 2019.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för
nedan angivna anslag.

FINANSIERING
4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket

ap.1

Kommunalekonomisk
utjämning kommuner (ram)

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Jakobsgatan 24

Telefax
08-21 73 86

E-Post
fi.registrator@regeringskansliet.se

110 539 384

78 588 948

ap.2
1:2

Kommunalekonomisk
utjämning landsting (ram)
Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket

ap.1
1:3

31 950 436

Statligt utjämningsbidrag för
LSS-kostnader (ram)

4 505 658

4 505 658

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket

ap.1
ap.2

5 950

Bidrag till Rådet för kommunal
redovisning (ram)
Bidrag till Rådet för främjande
av kommunala analyser (ram)

1 400
4 550

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet

ap.3

1 000

Insatser för utveckling av
statens styrning av kommuner
och landsting (ram)

1 000

Villkor för anslag 1:3
ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till
Rådet för kommunal redovisning.
ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till
Rådet för främjande av kommunala analyser.
ap.3 Insatser för utveckling av statens styrning av kommuner och landsting

Anslagsposten får användas för åtgärder för att förbättra styrningen i
den offentliga sektorn i syfte att skapa mer effektiva verksamheter och
större nytta för medborgarna.
1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket

ap.1

Stöd med anledning av
flyktingsituationen (ram)

5 000 000

5 000 000

Villkor för anslag 1:4
ap.1 Stöd med anledning av flyktingsituationen

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och landsting med
anledning av flyktingsituationen. Anslagsposten ska fördelas mellan
kommuner och landsting i enlighet med bilagan.
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Skatteverket ska betala ut beloppen i enlighet med 4 § fjärde stycket
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m.
4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Anslag/ap

Anslagskredit

Anslagsbehållning
som disponeras
2019

Indrag av
anslagsbelopp

1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.1

23 576

Inget

0

ap.2

9 585

Inget

0

133 393

Inget

0

1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1

1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
ap.1

0

Inget

0

ap.2

0

Inget

0

ap.3

0

Inget

0

0

Inget

0

1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen
ap.1

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§
anslagsförordningen (2011:223)

På regeringens vägnar

Lena Micko
Maria Antonsson
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Kopia till
Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA 3
Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges Kommuner och Landsting
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