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Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första 
hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med 
de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension. 

 
Jämtar och Härjedalingar får dela på över 200 miljoner 
i årets skatteåterbäring 
 
I år är skatteåterbäringen rekordstor i landet. De som bor i Jämtlands län får i snitt 
tillbaka över 7 000 kronor. Har man deklarerat digitalt kan man redan ha fått 
återbäringen annars kommer den inom kort.  
 
I genomsnitt får boende i Ragunda kommun mest tillbaka på skatten (se tabell nedan) och 
minst får boende i Bräcke.  
– Vi vill alltid slå ett slag för att se över sitt sparande när man får lite pengar över. Det är få som 
ångrar ett långsiktigt sparande, säger Lars Andersson på Länsförsäkringar Jämtland. 
 
Om man får tillbaka eller inte på skatten bestäms av en rad faktorer. I grunden är det en 
justering beroende på olika avdrag eller att man helt enkelt betalat för mycket skatt. Man kan 
också få kvarskatt, det vill säga att behöva betala in mer skatt.  
– De som till exempel har ett sparande på ett investeringssparkonto får betala en schablonskatt 
varje år. Det kan eventuell göra att man behöver betala in mer skatt istället för att få tillbaka. Det 
ska man inte vara ledsen för, skatten på ett investeringssparkonto är ändå gynnsam, säger Lars 
Andersson på Länsförsäkringar Jämtland.  
 
Ska man inte unna sig lite om man får tillbaka på skatten? 
– Det kan man absolut göra! Men unna dig något som skänker glädje över tid. Varför inte en 
upplevelse som skänker fina minnen istället för någon pryl?  
 
 
Tips för att skapa ett bra sparande 
 

1. Månadsspara. Det absolut enklaste sättet att sätta igång ett sparande som faktiskt blir 
av. Det kan handla om hundralappar som kan göra stor skillnad över tid.  
 

2. Gör en budget och se över vad du spenderar pengar på. Ganska ofta hittar man saker 
som kanske i efterhand inte känns så nödvändigt eller roligt.  
 

3. Fundera över vad du vill nu och vad du vill framöver. Det handlar om att prioritera för 
att nå mål i närtid och längre fram. Vad krävs ekonomiskt för nå målen och finns det 
något som känns mindre viktigt? Ett sparande blir lättare när man ser det framtida 
resultatet.  
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Kommun                      Personer som får tillbaka                Totalt                                          I snitt 
RAGUNDA         974                7 766 590 kr                            7 974 kr  
 BRÄCKE      1 106               7 668 606 kr                            6 934 kr  
 KROKOM      2 556            19 055 941 kr                            7 455 kr  
 STRÖMSUND      2 338             17 685 092 kr                            7 564 kr  
 ÅRE      2 217            16 799 427 kr                            7 578 kr  
 BERG      1 029               7 382 481 kr                            7 174 kr  
 HÄRJEDALEN      1 878             13 371 361 kr                            7 120 kr  
 ÖSTERSUND    15 792  112 4 448 kr                   7136 kr 

 
Källa: Skatteverket 
 
 
Har du frågor om sparande och privatekonomi? 
 
Lars Andersson, rådgivare bank, Länsförsäkringar Jämtland 
lars.andersson@lfz.se 
063-19 34 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lars.andersson@lfz.se

