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Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 
Henrik Berggren 
Marcus Holmberg 
EJ 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2006–2008 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Preliminärt taxeringsutfall 

• Justerat skatteunderlag  

• Preliminär kostnadsutjämning för bidragsåret 2006 

• Preliminär LSS-utjämning för bidragsåret 2006 

• Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2006–2008, bilaga 1. 

• Nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag. 

Preliminärt taxeringsutfall september, 2005 års taxering 
Skatteverket har sammanställt ett andra preliminärt utfall över beskattningsbar 
inkomst 2004 enligt 2005 års taxering. Information om det preliminära taxerings-
utfallet på riks- läns- och kommunnivå finns på Skatteverkets webbplats. Man når 
taxeringsutfallet genom att klicka på ”Självbetjäning” till vänster på webbsidan. 

Det andra preliminära utfallet, som är en prognos baserad på 99,0 procent av de-
klarationerna, indikerar en ökning av skatteunderlaget med 2,77 procent taxe-
ringsåret 2005 jämfört med 2004. I cirkulär nr 2005:33 med planeringsförutsätt-
ningar bedömde vi att skatteunderlaget ökade med 3,0 procent för inkomståret 
2004. Det nya preliminära taxeringsutfallet ger inte anledning att ändra vår be-
dömning. 

Ett tredje preliminärt taxeringsutfall publiceras den 6 oktober. Det slutliga taxe-
ringsutfallet beräknas vara klart den 28 november. Se tabell 1. 

 

http://www.skatteverket.se/
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Tabell 1. Preliminära och slutliga taxeringsutfall för åren 2002–2005  
Procent 

 Aug Sep Okt Dec Skillnad 
aug–dec 

Skillnad  
okt–dec 

Taxering 02 5,76 5,94 6,03 6,36 –0,60 –0,33 
Taxering 03 4,74 4,93 4,97 5,28 –0,54 –0,31 
Taxering 04 3,83 3,91 3,94 4,23 –0,40 –0,29 
Taxering 05 2,64 2,77     

 

Regelförändringar i budgetpropositionen påverkar skatte-
underlaget 
I budgetpropositionen föreslås att man tar det sista steget av kompensationen för 
egenavgiften i pensionssystemet år 2006. Detta får som konsekvens att avdraget 
för egenavgiften försvinner och leder till att skatteunderlaget ökar. Samtidigt in-
nebär förslaget om ökade grundavdrag ett minskat skatteunderlag. Nettoeffekten 
är en ökning av skatteunderlaget med ca 0,1 procentenheter. Effekten på kommu-
nernas och landstingens skatteintäkter av denna extra ökning dras bort från bidra-
get Kommunalekonomisk utjämning (regleringsposten). Skatteunderlaget påver-
kas även negativt av ett par regelförändringar som inte regleras på utjämningsbi-
draget. Exempelvis höjs milersättningen för resor med egen bil till och från arbetet 
samt i tjänsten. Vi bedömer att de oreglerade skatteförslagen minskar skatteintäk-
terna för kommuner och landsting med drygt 200 miljoner kronor år 2006. 

Därutöver påverkas skatteunderlaget också av att regeringen föreslår en höjning 
av taket i sjuk- och föräldraförsäkringen från halvårsskiftet 2006. Enligt de beräk-
ningar som presenteras i propositionen bör detta innebära en ökning av skatteun-
derlaget med 0,1 procentenhet år 2006 och ytterligare 0,1 procentenhet år 2007.  

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som Sveriges Kommuner och Landsting 
presenterade i augusti beräknas den totala effekten av förslagen i budgetproposit-
ionen vara att skatteunderlaget ökar 0,2 procentenheter mer år 2006 och 0,1 pro-
centenhet mer år 2007. Se sammanfattande tabell 2. 

Tabell 2. Justerat skatteunderlag 
Årlig procentuell förändring 

 2005 2006 2007 2008 
Cirkulär 2005:80 3,5 4,0 3,9 3,9 
Cirkulär 2005:85 o 2005:90 3,5 4,2 4,0 3,9 
Effekt av BP 0,0 0,2 0,1 0,0 
 – regleringar  0,1   
 – exkl. regleringar 0,0 0,1 0,1 0,0 

 

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 

I tabell 3 och 4 redovisas storleken anslaget på för kommunalekonomisk utjäm-
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ning för åren 2006 till 2008. Över/underskott enligt den preliminära beräkningen 
av LSS-utjämningen för år 2006 kommer att regleras med en nivåjustering inom 
ramen för den kommunalekonomiska utjämningen för år 2007. Enligt de prelimi-
nära beräkningarna av bidragen respektive avgifterna för år 2006 blir underskottet 
100 miljoner kronor eller 11 kronor per invånare. 

Tabell 3. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
Miljoner kronor 

 2006 2007 2008 
Totalt enligt cirkulär 2005:85 45 165 51 983 57 483 
Nivåjustering LSS (enligt SCB)  –100  
Totalt enligt detta cirkulär 45 165 51 883 57 483 

 
Alla förändringar av anslaget görs i miljoner kronor. I tabell 4 redovisas belopp i 
kronor per invånare. Eventuell förändring i ramen påverkar kommunerna lika ge-
nom en förändrad regleringspost. 

Tabell 4. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
Kronor per invånare 
 2006 2007 2008 
Totalt enligt cirkulär 2005:85 4 993 5 723 6 301 
Nivåjustering LSS (enligt SCB)  –11  
Totalt enligt detta cirkulär 4993 5 712 6 301 

 

Regleringsbidrag/avgift 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten 
för åren 2005 till 2008, se tabell 5 och 6. Bedömningen bygger på: 

• vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen 

• Riksdagens beslut av ram för anslaget Kommunalekonomisk utjämning, samt 

• utvecklingen av kostnaderna för införandereglerna. 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2005 till 2008 
Miljoner kronor 

 2005 2006 2007 2008 
Inkomstutjämning, netto (+) 41 595 42 988 44 708 46 451 
Strukturbidrag (+) 1 539 1 540 1 546 1 553 
Införandebidrag (+) 1 522 840 467 313 
Summa inkomster för kommunerna (1) 44 626 45 369 46 721 48 317 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–) (Utgift för 
staten) (2) 

42 622 45 165 51 883 57 483 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –2 004 –203 5 162 9 166 
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Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2005 till 2008 
Kronor per invånare 
 2005 2006 2007 2008 
Inkomstutjämning, netto (+) 4 617 4 752 4 922 5 092 
Strukturbidrag (+) 171 170 170 170 
Införandebidrag (+) 169 93 51 34 
Summa inkomster för kommunerna (1) 4 954 5 016 5 144 5 297 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–) (Utgift för 
staten) (2) 

4 731 4 933 5 712 6 301 

Differens → Regleringspost (1)–(2) –222 –23 568 1 005 

 
Orsaken till regleringspostens positiva förändring under åren 2007–2008 beror på 
att statens anslag till kommunerna ökar mer än kostnaden för att upprätthålla den 
garanterade nivå i inkomstutjämningen. Därefter minskar kostnaden för införan-
debidragen då kommuner med förluster får ta allt större del för varje år. 

Negativa slutavräkningar 

Alltför positiv prognos i bokslut 2004 
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) Rekommendation nr 4:1 ska det 
bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. 
Enligt samma rekommendation är det ESV:s decemberprognos som ska användas. 
Givet denna blev prognosen för avräkningen för 2004 års skatteintäkter minus 296 
kr per invånare. Med vår bedömning av skatteunderlaget blir slutavräkning för 
2004 minus 355 kr per invånare. Detta ger en korrigering på minus 60 kronor per 
invånare i bokslut 2005 av 2004 års prognos.  

Negativ avräkning för 2005 
Vår bedömning av skatteunderlagsutvecklingen för åren 2004 och 2005 är lägre 
än den som följer av regeringens fastställda uppräkningsfaktorer. Detta gör att 
förbundets prognos på 2005 års skatteintäkter (jämfört med preliminärt utbetalda) 
blir minus 246 kronor per invånare den 1.11.2004. Exakt vilket belopp som ska 
bokas upp i 2005 års bokslut blir klart första när ESV lämnar sin decemberprog-
nos. Gör ESV en starkare bedömning av skatteunderlagsutvecklingen 2005 kom-
mer beloppet blir lägre och vice versa. Skillnaden mellan ESV:s bedömning och 
vår kommer att redovisas som en korrigering i bokslutet för år 2006. 

Ingen avräkning för 2006 
Då vår bedömning för 2005 och 2006 sammantaget ligger på samma nivå som 
regeringens fastställda uppräkningstal för 2005 och 2006 är prognosen för 2006 
års avräkning plus 1 krona per invånare 1.11 2005. 

Preliminära beräkningar av utjämningssystemet 2006 
SCB har gjort en preliminär beräkning av utjämningssystemet för bidragsåret 
2006. Tabeller med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkningarna 
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har skickats ut till kommunerna. På flera punkter skiljer sig SCB:s beräkningar 
mot dem som presenteras i bilaga 1. Nedan kommenteras dessa skillnader. 

Inkomstutjämning 
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära taxeringsutfall-
et för september (2,77 procent). I de kommunspecifika beräkningarna (bilaga 1) 
används SKL:s prognos på 3,0 procent. 

Skillnaden mellan de två beräkningarna beror på olika nivåer på den garanterade 
skattekraften i riket. Detta påverkar kommunens avgift respektive bidrag. Kom-
muner som erhåller ett bidrag får ett mindre bidrag i SCB:s beräkningar; för beta-
lande kommuner blir avgiften större. Således kommer omfördelningen i SCB:s 
beräkning blir lägre. Då inkomstutjämningen inte längre är ett nollsummespel ger 
en lägre omfördelning en lägre kostnad för staten och ett mindre behov av kom-
munal medfinansiering via regleringsposten. 

SCB använder sig av folkmängden per den sista juni 2005 för att räkna ut skatte-
kraften. I bilaga 1 har vi räknat med en prognos på befolkningen per den 1.11. 
2005. 

Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2006 kommer att fastställas 
under december månad. Det som återstår att uppdatera är taxeringsutfallet enligt 
2005 års slutliga taxeringsutfall samt kommunens folkmängd per den 1 november 
2005. 

Preliminär kostnadsutjämning för år 2006 
Kommunens preliminära bidrag eller avgift framgår av bilaga 1 rad 15. 

För flertalet kommuner innebär uppdateringen små förändringar jämfört med be-
räkningen i juli. För 243 kommuner är avvikelsen jämfört med juliberäkningarna 
högst +/–65 kronor per invånare efter att vi justerat för eftersläpningseffekten som 
var nollad i vårt juliutskick. För 12 kommuner är förändringen mer än +/–100 
kronor per invånare. 

SCB har justerat de felaktigheter som fanns i Skolverkets underlag avseende ele-
ver på fristående skolor. Dessa är nu registrerade på aktuellt program oavsett vil-
ken huvudman som bedriver undervisningen. 

Det som kvarstår att uppdatera är skattekraften enligt taxering 2005 i modellen för 
förskola och skolbarnsomsorg. 

LSS-utjämningen för bidragsåret 2006 
SCB har den 30 september skickat ut preliminära utfall för utjämningen av LSS-
kostnader mellan kommunerna för bidragsåret 2006. 

I bilaga 1 redovisas LSS-beräkningen per kommun. Bidraget alternativt avgiften 
redovisas såväl inklusive som exklusive införanderegler. Utjämningssystemet är 
mycket känsligt för förändringar i den underliggande verksamhetsstatistiken, vil-
ket kan leda till att bidraget alternativt avgiften förändras kraftigt mellan åren. I 
det utsända preliminära underlaget för bidrag och avgift avseende år 2006 har 
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koncentrations- och personalkostnadsindex uppdaterats till 2004 års nivå. Detta är 
i enlighet med aviseringen i budgetpropositionen 2006. Sveriges Kommuner och 
Landsting har drivit frågan om uppdatering av indexen eftersom uppsägningar av 
inomlänsavtal och utomlänsavtal måste tillåtas slå igenom på indexen ur rättvise-
synpunkt. Det uppdrag som SCB utfört på beställning från finansdepartementet 
redovisade också att den metod som ansågs mest rättvis grundar sig på en uppda-
tering av indexen. Jämfört med årets bidrag och avgifter kan därför nästa års bi-
drag och avgifter skilja sig åt väsentligt. Förändringen kan bestå i att avtal sagts 
upp och verksamhetsstatistiken förändrats, vilket då också påverkar koncentrat-
ions- och personalkostnadsindex. 

De kommuner som år 2002 hade ett högt personalkostnadsindex grundat på endast 
egna placerade i vuxenboende kommer att, när antalet registrerade insatser ökar 
vid upphörande av avtal, få en justering av indexen grundade på samtliga i vuxen-
boenden. 

Folkmängden kommer att justeras med befolkningen per den 1 november. Uppda-
teringen av indexen kräver en förordningsförändring, vilken ännu inte beslutats. 
Det slutliga beskedet om bidrag och avgifter för 2006 beslutas av Skatteverket den 
15 april 2006. 

I budgetpropositionen framgår också att regeringen tänker tillsätta en utredning 
för att följa upp och utvärdera systemet. Vi välkomnar denna utredning då många 
oklarheter fortfarande finns i systemet. 

Sveriges Kommuner och Landsting har ingen möjlighet att göra kommunvisa pro-
gnoser över antalet insatser eftersom insatsstatistiken i många kommuner är x:ad 
beroende på att antalet insatser är tre eller färre. Den verksamhetsstatistik (antal 
insatser) som utgör underlag för standardkostnadsberäkningen i respektive kom-
mun och som utgör underlag för bidrag respektive avgift år 2006 är den verksam-
hetsstatistik som krävdes in från kommunen per den 1 oktober 2004. 
Tabellerna och en fil med uppgifter ur räkenskapssammandragen (RS) för åren 
2002–2004 som utgjort del av underlagen för beräkningar av personalkostnadsin-
dex har elektroniskt skickats ut från SCB till respektive kommun. Vi ber er noga 
kontrollera det underlag som använts för beräkningarna. Ett tabellhäfte i tryckt 
form har också skickats till kommunen. Information om utfallet av beräkningarna 
finns dessutom tillgängligt på SCB:s webbplats, www.scb.se, under ämnesområ-
det Offentlig ekonomi. 

Tabell 7. Införanderegler LSS-utjämningen åren 2006–2008 
Kronor per invånare 

 Tak  
(avgift) 

Tröskel 
(bidrag) 

2006 850 15 
2007 1 150 0 
2008 1 450 0 

 

Frågor angående beräkningarna av LSS-utjämningen kan ställas till Olle Storm, 
SCB tfn 019-17 61 47 eller Andreas Giaever, SCB tfn 019-17 64 52. 

http://www.scb.se/
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag. Från och 
med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas mot-
svarande belopp i bilaga 1. Av tabell 8 framgår om och när vissa specifika bidrag 
ingår i bilaga 1 eller inte. Beloppen avser statsbidragets nominella värde för res-
pektive år. 

Tabell 8. Specificering av vissa statsbidrag 

 
Skillnader jämfört med beräkningar augusti (2005:80) beror främst på: 

• Förändringar enligt budgetpropositionen för 2006 (se cirkulär 2005:85) 

• Preliminär taxering 2004 

• Kostnads- och LSS-utjämning 

Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteun-

Statsbidrag  2005 2006 2007 2008 Läs mer i 
cirkulär 

Ersättning för den frivilliga maxtaxan 
inom barnomsorgen (inklusive pengar 
för kvalitetssäkring) 

Ingår i 
bilaga 1? Nej Nej Nej Nej 2003:77 

Belopp 3 660 3 660 3 660 3 660 mnkr 

De riktade statsbidragen för insatser 
inom verksamheterna psykiatri och 
missbruk till kommuner och landsting 

Ingår i 
bilaga 1? Nej Nej Nej Nej 2004:71 

Belopp 850 400 350 – mnkr 

Den riktade satsningen på kompetens-
utveckling inom äldreomsorgen 

Ingår i 
bilaga 1? Nej Nej Nej Nej 2004:71 

Belopp 450 300 300 –  

Riktad satsning för personal inom för-
skolan 

Ingår i 
bilaga 1? Nej Nej Nej Ja 2004:71 

Belopp 
1 000 2 000 2 000 2 000 mnkr 

   219 Kr/inv. 

Särskilt statsbidrag för vuxenutbild-
ningen 

Ingår i 
bilaga 1 Nej Nej Nej Nej 2005:24 

Belopp 1 811 1 811 1 811 1 811  

Personalförstärkning i skolan 

Ingår i 
bilaga 1? Ja Ja Ja Ja 2004:71 

Belopp 
3 000 4 000 5 000 5 000 mnkr 

333 442 550 547 Kr/inv. 

De kvarvarande statsbidragen för per-
sonalförstärkning inom skolan, som 
finns att söka från skolverket 

Ingår i 
bilaga 1? Nej Nej Nej Nej 2004:71 

Belopp 1500 1000 – – mnkr 

Tillfälligt sysselsättningsstöd 

Ingår i 
bilaga 1? Nej Nej Ja Ja 2004:71 

Belopp 
5 250 4 900 4 900 4 900 mnkr 

  539 536 Kr/inv. 

Gymnasieskolans IV-program 

Ingår i 
bilaga 1? Nej Ja Ja Ja 2004:71 

(s.15) 

Belopp 
– 225 450 450 mnkr 

 25 50 49 Kr/inv. 
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derlag ökar i samma takt som i riket samt 2005 års skattesatser. Önskas beräk-
ningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via e-post till: mar-
cus.holmberg@skl.se. 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2006–2008 med 
hjälp av modellen ”Skatter och bidrag” 
Med hjälp av vår modell kan Du se effekten på din kommuns intäkter vid olika 
antaganden om: 

• Skattesats 

• Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen 

• Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen 

• Skatteunderlag i riket 

Du får också en ökad förståelse för hur det nya utjämningssystemets olika delar 
påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i 
riket. Vi informerar kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar 
ska matas in i modellen. 

Modellen är endast tillgänglig för Dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- 
eller finansfunktion. Priset är för närvarande 1 750 kronor för nytillkomna använ-
dare och 900 kronor för de som uppdaterar modellen. 

Beställningen kan göras elektroniskt på vår webbplats www.skl.se under Verk-
samheter/Ekonomi och styrning/ Ekonomi & analys/Budgetförutsättningar. Den 
kan e-postas eller postas till Birgitta Westlund, birgitta.westlund@skl.se, 118 82 
Stockholm, fax 08-640 41 63. 

Modellen ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras i 
”Indatabladet”: 

• Skriv in regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2005 och 2006 i celler-
na C8 till D8. Faktorerna framgår av bilaga 1, rad 5. 

• Skriv in den av budgetpropositionen föranledda justering av SKL:s skatteun-
derlagsprognos för åren 2006 och 2007 i cellerna D9 och E9. Beloppen är 4,2 
och 4,0. Se även bilaga 1, rad4. 

• Skriv in kommunens preliminära taxering för inkomståret 2004 enligt Skatte-
verkets andra prognos i cellen C20. Beloppet framgår av bilaga 1, rad 6. 

• Skriv in beloppen för Anslaget kommunalekonomisk utjämning åren 2006 till 
2008 i cellerna D33–F33. Beloppen är 45 165, 51 883, 57 483. 

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget, netto åren 2006 till 2008 i 
cellerna D36–F36. Beloppen är: 42 988; 44 708; 46 451. 

• Skriv in regleringsbidraget/avgiften för åren 2006 till 2008 i cellerna D41–F41, 

mailto:marcus.holmberg@skl.se
mailto:marcus.holmberg@skl.se
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beloppen är –203, 5 162 och 9 166. Beloppen framgår också av bilaga 1, rad 
38. 

• Skriv in SCB:s preliminära beräkning av kommunens kostnadsutjämningsav-
gift/bidrag för bidragsåret 2006 i cellen D58. Beloppet framgår av bilaga 1, rad 
15 i kolumnen för år 2006 

• Skriv in SCB:s preliminära beräkning av kommunens avgift/bidrag i LSS-
utjämningen för bidragsåret 2006 i cellen D63. Beloppet som ska skrivas in i 
cell D63 återfinns i bilaga 1, rad 22 som det understrukna värdet under kolum-
nen basdata. Notera att du alltså INTE ska skriva in det värde som finns i ko-
lumnen för år 2006. Anledningen är att det värde som ska skrivas in i modellen 
är värdet före hänsyn har tagits till de tak- och tröskelvärden som finns.  

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 ”Totala intäkter”: 

Ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till 
meny Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord 
skriver in kommun.  

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrigeringen på 
avräkningen på 2004 års inkomster enligt i cell G28 (–60 kr/inv.).  

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 
2006 års inkomster enligt i cell H32 (+1 kr/inv.). Nuvarande formel ska skrivas 
över. 

• I cell H24 ersätter du nuvarande formel med den nedan: 
=OM('Blad 2 Indata'!$D$63<>0;OM('Blad 2 Indata'!$D$63<0;OM('Blad 2 In-
data'!$D$63<-850;-850;'Blad 2 Indata'!$D$63);OM('Blad 2 In-
data'!$D$63>15;'Blad 2 Indata'!$D$63-15;0));OM('Blad 2 In-
data'!$D$63<0;OM('Blad 2 Indata'!$D$63<-850;-850;'Blad 2 In-
data'!$D$63);OM('Blad 2 Indata'!$D$63>15;'Blad 2 Indata'!$D$63-15;0))) 

• I cell I24 ersätter du nuvarande formel med den nedan: 
=OM('Blad 2 Indata'!$D$63<>0;OM('Blad 2 Indata'!$D$63<-1150;-
1150;OM('Blad 2 Indata'!$D$63>0;'Blad 2 Indata'!$D$63;'Blad 2 In-
data'!$D$63));OM('Blad 2 Indata'!$D$63<-1150;-1150;OM('Blad 2 In-
data'!$C$63>0;'Blad 2 Indata'!$C$63;'Blad 2 Indata'!$C$63))) 

• I cell J24 ersätter du nuvarande formel med den nedan:: 
=OM('Blad 2 Indata'!$D$63<>0;OM('Blad 2 Indata'!$D$63<-1450;-
1450;OM('Blad 2 Indata'!$D$63>0;'Blad 2 Indata'!$D$63;'Blad 2 In-
data'!$D$63));OM('Blad 2 Indata'!$D$63<-1450;-1450;OM('Blad 2 In-
data'!$C$63>0;'Blad 2 Indata'!$C$63;'Blad 2 Indata'!$C$63))) 

Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn 
Verktyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord anger kommun. 
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Tidpunkter under 2005 
Nedan redovisar vi en tidsplan för skatteunderlagsprognoser m.m. Se även vår 
Ekonomikalender på webben (www.skl.se) för höstens datum vad gäller skatte-
underlagsprognoser, budgetproposition, kurser m.m. Välj Verksamheter A–Ö, 
sedan Ekonomi och styrning, därefter Ekonomi & analys. 

• Ny skatteunderlagsprognos vecka 44. 

• Ekonomirapporten. November 2005 presenteras den 24 november. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Marcus Holmberg, 08-452 78 82 eller 
Henrik Berggren, 08-452 77 42. Båda kan nås via e-post på mönstret: for-
namn.efternamn@skl.se . 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Maj-Lis Åkerlund 

 Henrik Berggren 

Bilagor 
Bilaga 1: Skatter och bidrag 2006–2008 (kommunspecifik; endast till ekonomi-
kontoren) 
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