
Budgeteffekter uppdelat på statisk effekt samt arbetstutbuds- och prestationseffekt, mkr, minus en krona

Summa, före reform Statisk effekt Arbetsutbudseffekt Prestationseffekt Total effekt Summa, efter reform

Löneinkomst 1 630 305 4 103 1 890 5 993 1 636 298

Skattepliktiga transfereringar 59 301 108 108 59 409

-Arbetsmarknadsstöd 37 105 53 53 37 158

-Sjukpenning 22 196 55 55 22 251

Slutlig skatt 631 552 -17 224 1 312 824 -15 088 616 464

-Statlig skatt 43 995 173 243 416 44 411

  - över skiktgräns 1 39 961 159 219 378 40 339

  - över skiktgräns 2 (värnskatt) 4 033 15 25 40 4 073

-Kommunal skatt 633 882 -20 065 1 293 592 -18 180 615 702

-Begravningsavgift 4 410 9 4 13 4 423

-Kyrkoavgift 14 264 21 13 34 14 298

-Skattereduktion på kapital -30 467 5 -6 -1 -30 468

-Skattereduktion arbetsinkomst -87 839 2 763 -162 -25 2 576 -85 263

-Outnyttjad skattereduktion 73 -16 -3 54

Skattefria transfereringar 21 883 -19 -228 -2 -249 21 634

-Bostadsbidrag 3 052 -29 -1 -30 3 022

-BTP 9 329 9 329

-Särskilt BTP 21 21

-Äldreförsörjningsstöd 427 427

-Ekonomiskt bistånd 9 054 -19 -199 -1 -219 8 835

Disponibel inkomst 1 892 546 17 206 2 689 1 077 20 972 1 913 518

Arbetsgivareavgifter (skattedel) 632 438 1 070

Moms + punktskatter (avser endast arbetsutbudseffekten) 576 230 806

Budgeteffekt -17 205 2 640 1 494 -13 071

-Kommunal budgeteffekt -20 046 1 501 597 -17 948

-Statlig budgeteffekt 2 841 1 139 897 4 877

Självfinansieringsgrad 15,33% 8,69% 24,02%

Budgeteffekt, - 1 krona 1 (20)



Arbetsutbudseffekter, minus en krona

Sammanfattning

Timmar, sysselsättning och BNP:

∆ årsarbetstimmar, % 0,26 Effekter på budget/fördelning

∆ sysselsatta, % 0,12 Före Direkt Lång sikt Diff, dyn-stat

∆ medelarbetstid för sysselsatta, % 0,15 Budgeteffekt mkr 17205 19894 2689

∆ BNP, % 0,23 Gini 0,2791 0,2793 0,2791

∆ AK, % 0,12 Decilgräns 9/2 3,19 3,20 3,20

Procandel <1/2 median 8,36 8,43 8,36

∆ arbetslöshet, personer 312 Procandel <60% av median 14,83 14,95 14,91

∆ arbetslöshet, % 0,14

∆ arbetslöshet, p.e. 0,00

∆ sjuka, personer 267

∆ sjuka, % 0,26

∆ sjuk/aktivitetsersatta, personer 0

∆ sjuk/aktivitetsersatta, % 0,00

∆ "övriga", personer -5628

∆ "övriga", % -2,35

Utanförskap:

Arbetsutbudseffekt, - 1 krona 2 (20)



Alla

Kvinnor Män Q1 Q2 Q3 Q4 Kort deltid Lång deltid Heltid

Arbetade timmar

 - ∆ timmar (%) 0,26 0,29 0,25 1,97 0,25 0,12 0,12

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) 12517 6095 6422 5907 2409 1879 2322

 - andel av total förändring i timmar (%) 100,0 48,7 51,3 47,2 19,2 15,0 18,5

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%) 53,0 64,1 42,5 21,6 79,4 86,9 78,3

Arbetade timmar, givet arbete före/efter:  

 - ∆ timmar (%) 0,14 0,18 0,10 0,29 0,10 0,11 0,08 4,30 0,41 0,03

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) 6636 3909 2727 3088 1213 1401 935 617 5019 1000

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%) 100,0 58,9 41,1 46,5 18,3 21,1 14,1 9,3 75,6 15,1

Sysselsättningsstatus:

 - ∆ sysselsatta (personer) 5315 2192 3124 3967 428 455 465

 - ∆ sysselsatta (%) 0,12 0,10 0,13 0,91 0,04 0,03 0,03

 - ∆ i arbete (personer) 5048 1924 3124 3967 428 188 465

 - ∆ i arbete (%) 0,12 0,09 0,13 1,13 0,05 0,01 0,03

Emor Ekvin Eman Gkvin Gman 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Arbetade timmar

 - ∆ timmar (%) 0,48 0,29 0,31 0,27 0,20 0,36 0,41 0,07 0,31 0,25

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) 671 2000 3381 3424 3041 1921 4004 809 3565 2218

 - andel av total förändring i timmar (%) 5,4 16,0 27,0 27,4 24,3 15,3 32,0 6,5 28,5 17,7

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%) 21,9 57,0 31,3 76,6 54,8 22,2 40,5 114,9 54,3 77,5

Arbetade timmar, givet arbete före/efter:  

 - ∆ timmar (%) 0,11 0,16 0,10 0,20 0,11 0,08 0,17 0,08 0,17 0,19

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) 147 1140 1059 2622 1668 427 1623 929 1937 1720

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%) 2,2 17,2 16,0 39,5 25,1 6,4 24,5 14,0 29,2 25,9

Sysselsättningsstatus:

 - ∆ sysselsatta (personer) 598 805 1952 789 1172 1159 2199 -69 1728 298

 - ∆ sysselsatta (%) 0,38 0,12 0,19 0,06 0,09 0,21 0,22 -0,01 0,16 0,03

 - ∆ i arbete (personer) 598 805 1952 522 1172 1159 2199 -69 1461 298

 - ∆ i arbete (%) 0,45 0,12 0,19 0,04 0,09 0,22 0,24 -0,01 0,14 0,04

Kön Inkomstkvartil (justerad disp. ink.) Sysselsättningsgrad

Familjetyp Ålder

Arbetsutbudseffekt, - 1 krona 3 (20)



Förklaringar:

 - andel av total förändring i timmar (%): 

Underkategorins (t.ex. kvinnor, Q1 etc) bidrag till den totala förändringen i antal arbetstimmar. Underkategoriernas andelar summerar till 100%.

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%):

Andel av förändring i arbetade timmar för viss underkategori som kan tillskrivas individer som arbetar både före och efter reform (intensiva marginalen).

100 minus den redovisade andelen är således den andel av förändringen i arbetade timmar som kan tillskrivas individer som byter status till/från arbete.

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%):

Underkategorins (t.ex. kvinnor, Q1 etc) bidrag till den totala förändringen i antal arbetstimmar för dem som arbetar både före och efter reform. 

Underkategoriernas andelar summerar till 100%.

 - ∆ sysselsatta: 

förändring i antal föräldralediga+sjuka+i arbete (föräldraledigas antal är dock alltid konstant före och efter reform). 

Inkomstkvartil: 

när urvalet begränsas till individer som arbetar före och efter reform görs en ny kvartilindelning baserad endast på det begränsade urvalet. 

Sysselsättningsgrad:

Kort deltid: 0<h=<1039 tim/år

Lång deltid: 1039<h=<1871 tim/år

Heltid: h>1871 tim/år

Familjetyp:

Emor: ensamstående mödrar

Ekvin: ensamstående kvinnor utan barn

Eman: ensamstående män

Gkvin: samboende kvinnor

Gman: samboende män

Arbetsutbudseffekt, - 1 krona 4 (20)



Disponibel inkomst efter boendeutgifter relativt Riksnormen, procentuell fördelning, minus en krona

Ursprunglig Statisk effekt Dynamisk och statisk effekt

<49 procent 4,44 4,4 4,36

50-99 procent 3,4 3,39 3,37

100-149 procent 6,38 6,11 6,09

150-199 procent 11,27 11,11 11,1

200-299 procent 17,06 16,88 16,84

>300 procent 57,46 58,11 58,24

Riksnorm, - 1 krona 5 (20) 



Budgeteffekter uppdelat på statisk effekt samt arbetstutbuds- och prestationseffekt, mkr, plus en krona

Summa, före reform Statisk effekt Arbetsutbudseffekt Prestationseffekt Total effekt Summa, efter reform

Löneinkomst 1 630 305 -3 729 -1 924 -5 653 1 624 652

Skattepliktiga transfereringar 59 301 -82 -82 59 219

-Arbetsmarknadsstöd 37 105 -82 -82 37 023

-Sjukpenning 22 196 22 196

Slutlig skatt 631 552 17 236 -1 275 -880 15 081 646 633

-Statlig skatt 43 995 -185 -249 -434 43 561

  - över skiktgräns 1 39 961 -164 -224 -388 39 573

  - över skiktgräns 2 (värnskatt) 4 033 -20 -25 -45 3 988

-Kommunal skatt 633 882 20 064 -1 237 -641 18 186 652 068

-Begravningsavgift 4 410 -9 -4 -13 4 397

-Kyrkoavgift 14 264 -26 -13 -39 14 225

-Skattereduktion på kapital -30 467 -3 19 16 -30 451

-Skattereduktion arbetsinkomst -87 839 -2 763 142 27 -2 594 -90 434

-Outnyttjad skattereduktion -62 21 -41

Skattefria transfereringar 21 883 19 144 2 165 22 047

-Bostadsbidrag 3 052 19 19 3 071

-BTP 9 329 9 329

-Särskilt BTP 21 21

-Äldreförsörjningsstöd 427 427

-Ekonomiskt bistånd 9 054 19 126 2 147 9 199

Disponibel inkomst 1 892 546 -17 216 -2 412 -1 056 -20 684 1 871 862

Arbetsgivareavgifter (skattedel) -661 -446 -1 107

Moms + punktskatter (avser endast arbetsutbudseffekten) -516 -226 -742

Budgeteffekt 17 217 -2 515 -1 554 13 148

-Kommunal budgeteffekt 20 045 -1 372 -647 18 026

-Statlig budgeteffekt -2 828 -1 143 -907 -4 878

Självfinansieringsgrad -14,61% -9,03% -23,65%

Budgeteffekt, + 1 krona 6 (20)



Arbetsutbudseffekter, plus en krona

Sammanfattning

Timmar, sysselsättning och BNP:

∆ årsarbetstimmar, % -0,24 Effekter på budget/fördelning

∆ sysselsatta, % -0,09 Före Direkt Lång sikt Diff, dyn-stat

∆ medelarbetstid för sysselsatta, % -0,15 Budgeteffekt mkr -17217 -19628 -2411

∆ BNP, % -0,21 Gini 0,2791 0,2788 0,2791

∆ AK, % -0,09 Decilgräns 9/2 3,19 3,18 3,18

Procandel <1/2 median 8,36 8,32 8,35

∆ arbetslöshet, personer -497 Procandel <60% av median 14,83 14,74 14,76

∆ arbetslöshet, % -0,23

∆ arbetslöshet, p.e. -0,01

∆ sjuka, personer 0

∆ sjuka, % 0,00

∆ sjuk/aktivitetsersatta, personer 0

∆ sjuk/aktivitetsersatta, % 0,00

∆ "övriga", personer 4554

∆ "övriga", % 1,91

Utanförskap:

Arbetsutbudseffekt, + 1 krona 7 (20)



Alla

Kvinnor Män Q1 Q2 Q3 Q4 Kort deltid Lång deltid Heltid

Arbetade timmar

 - ∆ timmar (%) -0,24 -0,29 -0,20 -0,50 -0,21 -0,17 -0,27

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -11378 -6105 -5274 -1491 -2043 -2571 -5273

 - andel av total förändring i timmar (%) 100,0 53,7 46,3 13,1 18,0 22,6 46,3

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%) 62,3 73,0 50,0 15,9 86,9 67,4 63,5

Arbetade timmar, givet arbete före/efter:  

 - ∆ timmar (%) -0,15 -0,21 -0,10 -0,17 -0,13 -0,12 -0,18 0,00 -0,06 -0,18

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -7092 -4454 -2638 -1799 -1562 -1462 -2270 0 -794 -6298

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%) 100,0 62,8 37,2 25,4 22,0 20,6 32,0 0,0 11,2 88,8

Sysselsättningsstatus:

 - ∆ sysselsatta (personer) -4057 -1742 -2315 -1097 -220 -846 -1893

 - ∆ sysselsatta (%) -0,09 -0,08 -0,10 -0,25 -0,02 -0,06 -0,11

 - ∆ i arbete (personer) -4057 -1742 -2315 -1097 -220 -846 -1893

 - ∆ i arbete (%) -0,09 -0,09 -0,10 -0,31 -0,02 -0,06 -0,11

Emor Ekvin Eman Gkvin Gman 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Arbetade timmar

 - ∆ timmar (%) -0,21 -0,30 -0,18 -0,29 -0,22 -0,30 -0,21 -0,20 -0,26 -0,26

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -287 -2056 -1973 -3761 -3301 -1574 -2066 -2446 -2954 -2338

 - andel av total förändring i timmar (%) 2,5 18,1 17,3 33,1 29,0 13,8 18,2 21,5 26,0 20,6

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%) 36,2 75,4 23,0 74,4 66,2 56,6 59,2 85,1 60,3 47,6

Arbetade timmar, givet arbete före/efter:  

 - ∆ timmar (%) -0,07 -0,22 -0,04 -0,22 -0,14 -0,17 -0,13 -0,17 -0,16 -0,13

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -104 -1550 -453 -2800 -2185 -891 -1223 -2083 -1782 -1113

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%) 1,5 21,9 6,4 39,5 30,8 12,6 17,2 29,4 25,1 15,7

Sysselsättningsstatus:

 - ∆ sysselsatta (personer) -177 -529 -1340 -1036 -975 -603 -720 -397 -1254 -1083

 - ∆ sysselsatta (%) -0,11 -0,08 -0,13 -0,08 -0,07 -0,11 -0,07 -0,03 -0,12 -0,13

 - ∆ i arbete (personer) -177 -529 -1340 -1036 -975 -603 -720 -397 -1254 -1083

 - ∆ i arbete (%) -0,13 -0,08 -0,13 -0,08 -0,07 -0,12 -0,08 -0,04 -0,12 -0,13

Kön Inkomstkvartil (justerad disp. ink.) Sysselsättningsgrad

Familjetyp Ålder

Arbetsutbudseffekt, + 1 krona 8 (20)



Förklaringar:

 - andel av total förändring i timmar (%): 

Underkategorins (t.ex. kvinnor, Q1 etc) bidrag till den totala förändringen i antal arbetstimmar. Underkategoriernas andelar summerar till 100%.

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%):

Andel av förändring i arbetade timmar för viss underkategori som kan tillskrivas individer som arbetar både före och efter reform (intensiva marginalen).

100 minus den redovisade andelen är således den andel av förändringen i arbetade timmar som kan tillskrivas individer som byter status till/från arbete.

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%):

Underkategorins (t.ex. kvinnor, Q1 etc) bidrag till den totala förändringen i antal arbetstimmar för dem som arbetar både före och efter reform. 

Underkategoriernas andelar summerar till 100%.

 - ∆ sysselsatta: 

förändring i antal föräldralediga+sjuka+i arbete (föräldraledigas antal är dock alltid konstant före och efter reform). 

Inkomstkvartil: 

när urvalet begränsas till individer som arbetar före och efter reform görs en ny kvartilindelning baserad endast på det begränsade urvalet. 

Sysselsättningsgrad:

Kort deltid: 0<h=<1039 tim/år

Lång deltid: 1039<h=<1871 tim/år

Heltid: h>1871 tim/år

Familjetyp:

Emor: ensamstående mödrar

Ekvin: ensamstående kvinnor utan barn

Eman: ensamstående män

Gkvin: samboende kvinnor

Gman: samboende män

Arbetsutbudseffekt, + 1 krona 9 (20)



Disponibel inkomst efter boendeutgifter relativt Riksnormen, procentuell fördelning,

plus en krona

Ursprunglig Statisk effekt Dynamisk och statisk effekt

<49 procent 4,44 4,47 4,5

50-99 procent 3,4 3,49 3,51

100-149 procent 6,38 6,49 6,55

150-199 procent 11,27 11,46 11,46

200-299 procent 17,06 17,27 17,28

>300 procent 57,46 56,82 56,7

Riksnorm, + 1 krona 10 (20) 



,

Budgeteffekter uppdelat på statisk effekt samt arbetstutbuds- och prestationseffekt, mkr, plus 10 procent

Summa, före reform Statisk effekt Arbetsutbudseffekt Prestationseffekt Total effekt Summa, efter reform

Löneinkomst 1 630 305 -13 772 -6 161 -19 933 1 610 372

Skattepliktiga transfereringar 59 301 -142 -142 59 158

-Arbetsmarknadsstöd 37 105 -82 -82 37 023

-Sjukpenning 22 196 -61 -61 22 135

Slutlig skatt 631 552 54 469 -5 007 -2 945 46 517 678 069

-Statlig skatt 43 995 -754 -787 -1 541 42 454

  - över skiktgräns 1 39 961 -670 -708 -1 378 38 583

  - över skiktgräns 2 (värnskatt) 4 033 -84 -78 -162 3 871

-Kommunal skatt 633 882 63 388 -4 816 -2 193 56 379 690 261

-Begravningsavgift 4 410 -31 -13 -44 4 366

-Kyrkoavgift 14 264 -86 -44 -130 14 134

-Skattereduktion på kapital -30 467 -10 67 57 -30 410

-Skattereduktion arbetsinkomst -87 839 -8 744 578 94 -8 072 -95 911

-Outnyttjad skattereduktion -165 35 -2 -132

Skattefria transfereringar 21 883 60 737 3 800 22 682

-Bostadsbidrag 3 052 26 2 28 3 080

-BTP 9 329 12 12 9 341

-Särskilt BTP 21 -2 -2 19

-Äldreförsörjningsstöd 427 19 19 446

-Ekonomiskt bistånd 9 054 60 682 1 743 9 796

Disponibel inkomst 1 892 546 -54 408 -8 211 -3 256 -65 875 1 826 671

Arbetsgivareavgifter (skattedel) -2 418 -1 422 -3 840

Moms + punktskatter (avser endast arbetsutbudseffekten) -1 759 -697 -2 456

Budgeteffekt 54 409 -9 778 -5 067 39 564

-Kommunal budgeteffekt 63 328 -5 529 -2 207 55 592

-Statlig budgeteffekt -8 919 -4 249 -2 860 -16 028

Självfinansieringsgrad -17,97% -9,32% -27,29%

Budgeteffekt, + 10 % 11 (20)



Arbetsutbudseffekter, plus 10 procent

Sammanfattning

Timmar, sysselsättning och BNP: -0,89

∆ årsarbetstimmar, % -0,37 Effekter på budget/fördelning

∆ sysselsatta, % -0,52 Före Direkt Lång sikt Diff, dyn-stat

∆ medelarbetstid för sysselsatta, % -0,78 Budgeteffekt mkr -54409 -62620 -8211

∆ BNP, % -0,36 Gini 0,2791 0,2784 0,2788

∆ AK, % Decilgräns 9/2 3,19 3,15 3,15

Procandel <1/2 median 8,36 8,21 8,24

∆ arbetslöshet, personer -497 Procandel <60% av median 14,83 14,58 14,65

∆ arbetslöshet, % -0,23

∆ arbetslöshet, p.e. 0,01

∆ sjuka, personer -289

∆ sjuka, % -0,28

∆ sjuk/aktivitetsersatta, personer 0

∆ sjuk/aktivitetsersatta, % 0,00

∆ "övriga", personer 17466

∆ "övriga", % 7,31

Utanförskap:

Arbetsutbudseffekt, + 10 % 12 (20)



Alla

Kvinnor Män Q1 Q2 Q3 Q4 Kort deltid Lång deltid Heltid

Arbetade timmar

 - ∆ timmar (%) -0,89 -0,97 -0,82 -1,30 -0,81 -0,73 -0,98

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -41983 -20554 -21429 -3914 -7990 -11254 -18826

 - andel av total förändring i timmar (%) 100,0 49,0 51,0 9,3 19,0 26,8 44,8

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%) 58,8 64,0 53,8 52,8 60,4 61,7 57,7

Arbetade timmar, givet arbete före/efter:  

 - ∆ timmar (%) -0,52 -0,63 -0,44 -0,49 -0,58 -0,36 -0,66 0,23 -0,18 -0,65

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -24695 -13162 -11533 -5264 -6957 -4388 -8085 34 -2212 -22516

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%) 100,0 53,3 46,7 21,3 28,2 17,8 32,7 -0,1 9,0 91,2

Sysselsättningsstatus:

 - ∆ sysselsatta (personer) -16969 -8056 -8912 -2223 -3201 -3980 -7564

 - ∆ sysselsatta (%) -0,37 -0,36 -0,37 -0,51 -0,31 -0,28 -0,44

 - ∆ i arbete (personer) -16680 -7767 -8912 -1935 -3201 -3980 -7564

 - ∆ i arbete (%) -0,38 -0,38 -0,38 -0,55 -0,34 -0,29 -0,44

Emor Ekvin Eman Gkvin Gman 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Arbetade timmar

 - ∆ timmar (%) -0,30 -1,02 -0,76 -1,02 -0,86 -1,08 -0,62 -0,80 -0,98 -1,07

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -418 -7078 -8439 -13057 -12990 -5663 -6028 -9590 -11195 -9507

 - andel av total förändring i timmar (%) 1,0 16,9 20,1 31,1 30,9 13,5 14,4 22,8 26,7 22,6

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%) 41,2 66,7 42,8 63,3 61,0 57,7 68,1 79,5 53,9 38,6

Arbetade timmar, givet arbete före/efter:  

 - ∆ timmar (%) -0,12 -0,68 -0,33 -0,65 -0,53 -0,62 -0,42 -0,64 -0,53 -0,41

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -173 -4718 -3614 -8271 -7919 -3267 -4108 -7622 -6033 -3666

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%) 0,7 19,1 14,6 33,5 32,1 13,2 16,6 30,9 24,4 14,8

Sysselsättningsstatus:

 - ∆ sysselsatta (personer) -299 -2589 -4305 -5167 -4607 -2330 -1854 -2261 -5265 -5259

 - ∆ sysselsatta (%) -0,19 -0,37 -0,41 -0,38 -0,34 -0,43 -0,19 -0,20 -0,49 -0,61

 - ∆ i arbete (personer) -299 -2589 -4305 -4879 -4607 -2330 -1854 -1972 -5265 -5259

 - ∆ i arbete (%) -0,23 -0,39 -0,43 -0,39 -0,35 -0,45 -0,21 -0,18 -0,51 -0,64

Kön Inkomstkvartil (justerad disp. ink.) Sysselsättningsgrad

Familjetyp Ålder

Arbetsutbudseffekt, + 10 % 13 (20)



Förklaringar:

 - andel av total förändring i timmar (%): 

Underkategorins (t.ex. kvinnor, Q1 etc) bidrag till den totala förändringen i antal arbetstimmar. Underkategoriernas andelar summerar till 100%.

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%):

Andel av förändring i arbetade timmar för viss underkategori som kan tillskrivas individer som arbetar både före och efter reform (intensiva marginalen).

100 minus den redovisade andelen är således den andel av förändringen i arbetade timmar som kan tillskrivas individer som byter status till/från arbete.

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%):

Underkategorins (t.ex. kvinnor, Q1 etc) bidrag till den totala förändringen i antal arbetstimmar för dem som arbetar både före och efter reform. 

Underkategoriernas andelar summerar till 100%.

 - ∆ sysselsatta: 

förändring i antal föräldralediga+sjuka+i arbete (föräldraledigas antal är dock alltid konstant före och efter reform). 

Inkomstkvartil: 

när urvalet begränsas till individer som arbetar före och efter reform görs en ny kvartilindelning baserad endast på det begränsade urvalet. 

Sysselsättningsgrad:

Kort deltid: 0<h=<1039 tim/år

Lång deltid: 1039<h=<1871 tim/år

Heltid: h>1871 tim/år

Familjetyp:

Emor: ensamstående mödrar

Ekvin: ensamstående kvinnor utan barn

Eman: ensamstående män

Gkvin: samboende kvinnor

Gman: samboende män

Arbetsutbudseffekt, + 10 % 14 (20)



Disponibel inkomst efter boendeutgifter relativt Riksnormen, procentuell fördelning,

plus 10 procent

Ursprunglig Statisk effekt Dynamisk och statisk effekt

<49 procent 4,44 4,5 4,57

50-99 procent 3,4 3,65 3,68

100-149 procent 6,38 6,87 7,08

150-199 procent 11,27 11,84 11,86

200-299 procent 17,06 17,79 17,89

>300 procent 57,46 55,35 54,91

Riksnorm, + 10 % 15 (20) 



Budgeteffekter uppdelat på statisk effekt samt arbetstutbuds- och prestationseffekt, mkr, plus 25 procent

Summa, före reform Statisk effekt Arbetsutbudseffekt Prestationseffekt Total effekt Summa, efter reform

Löneinkomst 1 630 305 -34 984 -15 910 -50 894 1 579 411

Skattepliktiga transfereringar 59 301 -366 -366 58 935

-Arbetsmarknadsstöd 37 105 -231 -231 36 970

-Sjukpenning 22 196 -135 -135 21 965

Slutlig skatt 631 552 136 296 -14 735 -8 297 113 264 744 816

-Statlig skatt 43 995 -2 156 -1 990 -4 146 39 849

  - över skiktgräns 1 39 961 -1 941 -1 797 -3 738 36 223

  - över skiktgräns 2 (värnskatt) 4 033 -213 -194 -407 3 626

-Kommunal skatt 633 882 158 471 -14 020 -6 443 138 008 771 890

-Begravningsavgift 4 410 -76 -35 -111 4 299

-Kyrkoavgift 14 264 -227 -112 -339 13 925

-Skattereduktion på kapital -30 467 -24 90 66 -30 401

-Skattereduktion arbetsinkomst -87 839 -21 859 1 579 284 -19 996 -107 835

-Outnyttjad skattereduktion -292 75 -1 -218

Skattefria transfereringar 21 883 151 1 751 16 1 918 23 800

-Bostadsbidrag 3 052 54 10 64 3 116

-BTP 9 329 12 1 13 9 342

-Särskilt BTP 21 -2 -2 19

-Äldreförsörjningsstöd 427 19 19 446

-Ekonomiskt bistånd 9 054 151 1 668 4 1 823 10 877

Disponibel inkomst 1 892 546 -136 145 -19 003 -7 710 -162 858 1 729 688

Arbetsgivareavgifter (skattedel) -6 241 -3 645 -9 887

Moms + punktskatter (avser endast arbetsutbudseffekten) -4 072 -1 652 -5 724

Budgeteffekt 136 145 -26 433 -13 609 96 102

-Kommunal budgeteffekt 158 320 -15 764 -6 482 136 074

-Statlig budgeteffekt -22 175 -10 669 -7 127 -39 972

Självfinansieringsgrad -19,42% -10,00% -29,41%

Budgeteffekt, + 25 % 16 (20)



Arbetsutbudseffekter, plus 25 procent

Sammanfattning

Timmar, sysselsättning och BNP:

∆ årsarbetstimmar, % -2,21 Effekter på budget/fördelning

∆ sysselsatta, % -0,87 Före Direkt Lång sikt Diff, dyn-stat

∆ medelarbetstid för sysselsatta, % -1,35 Budgeteffekt mkr -136145 -155148 -19003

∆ BNP, % -1,96 Gini 0,2791 0,2774 0,278

∆ AK, % -0,85 Decilgräns 9/2 3,19 3,10 3,10

Procandel <1/2 median 8,36 7,91 7,95

∆ arbetslöshet, personer -859 Procandel <60% av median 14,83 14,11 14,17

∆ arbetslöshet, % -0,39

∆ arbetslöshet, p.e. 0,02

∆ sjuka, personer -1059

∆ sjuka, % -1,04

∆ sjuk/aktivitetsersatta, personer 0

∆ sjuk/aktivitetsersatta, % 0,00

∆ "övriga", personer 40841

∆ "övriga", % 17,09

Utanförskap:

Arbetsutbudseffekt, + 25 % 17 (20)



Alla

Kvinnor Män Q1 Q2 Q3 Q4 Kort deltid Lång deltid Heltid

Arbetade timmar

 - ∆ timmar (%) -2,21 -2,44 -2,02 -2,39 -1,85 -1,94 -2,57

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -104390 -51520 -52870 -7177 -18148 -29709 -49355

 - andel av total förändring i timmar (%) 100,0 49,4 50,6 6,9 17,4 28,5 47,3

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%) 61,3 66,8 56,0 52,5 55,2 65,5 62,4

Arbetade timmar, givet arbete före/efter:  

 - ∆ timmar (%) -1,37 -1,64 -1,14 -1,11 -1,27 -1,30 -1,75 2,85 -0,34 -1,74

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -64028 -34421 -29607 -11876 -15040 -15694 -21418 404 -4097 -60335

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%) 100,0 53,8 46,2 18,5 23,5 24,5 33,5 -0,6 6,4 94,2

Sysselsättningsstatus:

 - ∆ sysselsatta (personer) -39982 -18523 -21459 -4685 -8033 -9887 -17377

 - ∆ sysselsatta (%) -0,87 -0,83 -0,90 -1,08 -0,79 -0,69 -1,01

 - ∆ i arbete (personer) -38923 -17588 -21335 -4299 -7759 -9375 -17490

 - ∆ i arbete (%) -0,89 -0,86 -0,92 -1,23 -0,83 -0,68 -1,03

Emor Ekvin Eman Gkvin Gman 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Arbetade timmar

 - ∆ timmar (%) -1,16 -2,77 -1,78 -2,40 -2,19 -2,81 -2,07 -2,09 -1,96 -2,47

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -1625 -19138 -19734 -30757 -33136 -14771 -20093 -25076 -22448 -22002

 - andel av total förändring i timmar (%) 1,6 18,3 18,9 29,5 31,7 14,1 19,2 24,0 21,5 21,1

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%) 63,2 71,5 41,7 64,1 64,5 61,5 62,0 71,5 60,4 50,0

Arbetade timmar, givet arbete före/efter:  

 - ∆ timmar (%) -0,74 -2,00 -0,75 -1,55 -1,43 -1,75 -1,30 -1,51 -1,19 -1,25

 - ∆ helårsarbetskrafter (1800 tim/år) -1027 -13693 -8222 -19701 -21385 -9087 -12452 -17928 -13553 -11008

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%) 1,6 21,4 12,8 30,8 33,4 14,2 19,4 28,0 21,2 17,2

Sysselsättningsstatus:

 - ∆ sysselsatta (personer) -756 -5957 -10753 -11810 -10705 -5996 -7365 -7457 -8968 -10197

 - ∆ sysselsatta (%) -0,48 -0,85 -1,04 -0,86 -0,79 -1,11 -0,75 -0,65 -0,83 -1,19

 - ∆ i arbete (personer) -660 -5957 -10782 -10972 -10553 -5996 -7090 -6797 -8996 -10044

 - ∆ i arbete (%) -0,50 -0,89 -1,07 -0,89 -0,80 -1,15 -0,79 -0,63 -0,87 -1,22

Kön Inkomstkvartil (justerad disp. ink.) Sysselsättningsgrad

Familjetyp Ålder
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Förklaringar:

 - andel av total förändring i timmar (%): 

Underkategorins (t.ex. kvinnor, Q1 etc) bidrag till den totala förändringen i antal arbetstimmar. Underkategoriernas andelar summerar till 100%.

 - i arbete före/efter: andel av ∆ timmar (%):

Andel av förändring i arbetade timmar för viss underkategori som kan tillskrivas individer som arbetar både före och efter reform (intensiva marginalen).

100 minus den redovisade andelen är således den andel av förändringen i arbetade timmar som kan tillskrivas individer som byter status till/från arbete.

 - andel av total förändring i timmar givet arbete (%):

Underkategorins (t.ex. kvinnor, Q1 etc) bidrag till den totala förändringen i antal arbetstimmar för dem som arbetar både före och efter reform. 

Underkategoriernas andelar summerar till 100%.

 - ∆ sysselsatta: 

förändring i antal föräldralediga+sjuka+i arbete (föräldraledigas antal är dock alltid konstant före och efter reform). 

Inkomstkvartil: 

när urvalet begränsas till individer som arbetar före och efter reform görs en ny kvartilindelning baserad endast på det begränsade urvalet. 

Sysselsättningsgrad:

Kort deltid: 0<h=<1039 tim/år

Lång deltid: 1039<h=<1871 tim/år

Heltid: h>1871 tim/år

Familjetyp:

Emor: ensamstående mödrar

Ekvin: ensamstående kvinnor utan barn

Eman: ensamstående män

Gkvin: samboende kvinnor

Gman: samboende män
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Disponibel inkomst efter boendeutgifter relativt Riksnormen, procentuell fördelning,

plus 25 procent

Ursprunglig Statisk effekt Dynamisk och statisk effekt

<49 procent 4,44 4,63 4,79

50-99 procent 3,4 3,96 4,01

100-149 procent 6,38 8,08 8,55

150-199 procent 11,27 12,33 12,37

200-299 procent 17,06 19,24 19,74

>300 procent 57,46 51,76 50,54

Riksnorm, + 25 % 20 (20) 


