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CIRKULÄR 2005:114 
2005-12-20 

 

Budgetförutsättningar för åren 2006–2009 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos för 2005 års skatteunderlagsutveckl-
ing, vilken enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska användas i boks-
lutet för slutavräkningen 

• SCB:s definitiva beräkningar av kostnadsutjämningen 2006 

• Arbetsgivaravgifterna för 2006 

• Internränta för 2007 

• Information om nya pensionsavtalet (KAP-KL) 

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

• Beställningsblankett för modellen Skatter och bidrag 2006–2010 

Nya slutavräkningar 
Nedan presenteras definitiv avräkning för bokslutet 2004 och preliminära avräk-
ningar för 2005 och 2006.  

Definitiv slutavräkning av 2004 års skatteinkomster 
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.  

Enligt ESV:s prognos den 17 december 2004 skulle det bokföras en negativ av-
räkning om minus 296 kr per invånare 1.11 2003 avseende 2004 års skatteintäkter. 

Givet det definitiva utfallet av 2004 års inkomster blir slutavräkningen för 2004 
minus 327 kronor per invånare 1.11 2003. Detta ger en korrigering på minus 31 
kronor per invånare 1.11 2003 i bokslut 2005 av 2004 års inkomster.  

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 
Henrik Berggren 
Marcus Holmberg 
Siv Stjernborg 
Signild Östgren 
EJ  

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 
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Preliminär avräkning för 2005 års skatteinkomster 
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 Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) decem-
berprognos som ska användas för detta ändamål. Den 16 december presenterade 
ESV sin prognos och enligt den bedöms skatteunderlaget öka med 3,1 procent 
2005. Det är en något svagare ökningstakt än vår senaste bedömning (3,2 pro-
cent).  

Med ESV:s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen år 2005 samt utfallet av 
taxeringen för år 2004 blir prognosen för innevarande år minus 340 kronor per 
invånare 1.11.2004. Eftersom vår bedömning av skatteunderlaget (cirkulär 
2005:97) är starkare än ESV:s, innebär det att vi får en positiv korrigering år 2006 
på 31 kronor per invånare 1.11.2004.  

Negativ ”avräkning” för 2006 
Då vår bedömning för 2005 och 2006 sammantaget ligger något under regeringens 
fastställda uppräkningstal för 2005 och 2006 är prognosen för 2006 års avräkning 
tills vidare minus 31 kronor per invånare 1.11 2005. 

Definitiva beräkningar av statsbidrag och utjämning 

Definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2006 
Statistiska centralbyrån (SCB) har redovisat definitiva beräkningar av kostnadsut-
jämningen för bidragsåret 2006 via e-post till kommunerna den 19 december. 
Kommunens bidrag eller avgift samt utfallet i de olika delmodellerna framgår 
också av materialet. 

Utfallet av beräkningarna för den kommunalekonomiska utjämningen överlämnas 
till Skatteverket för att där utgöra underlag för de bidrag och avgifter för 2006 
som Skatteverket preliminärt beslutar om i mitten av januari månad. Den kommun 
som eventuellt vill påtala fel i underlaget får göra det när Skatteverket meddelat 
sitt beslut. 

För de flesta kommuner innebär uppdateringen av kostnadsutjämningen inga stora 
förändringar jämfört med de preliminära beräkningarna i oktober (cirkulär 
2005:90). Förändringar beror på uppdateringen av skattekraften i barnomsorgs-
modellen samt de definitiva siffrorna över nettoprisindex. 

Vi skickar inte ut några specifika bilagor utan hänvisar till SCB:s utskick samt att 
information inom kort kommer att läggas ut på SCB:s webbplats under adressen1: 
http://www.scb.se/templates/Amnesomrade____11842.asp 

                                                 
1www.scb.se > Statistik efter ämne > Offentlig ekonomi . 

http://www.scb.se/templates/Amnesomrade____11842.asp
http://www.scb.se/
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Frågor angående beräkningarna av kostnadsutjämningen kan ställas till Tomas 
Johansson tfn 019-17 64 26 vid SCB i Örebro. 

Befolkningsprognos och medelskattekraft 
I början av december presenterade SCB siffrorna för befolkningen den 1.11 2005. 
Den var något svagare än den prognos som legat till grund för våra beräkningar 
hitintills. Eftersom befolkningen den 1.11 styr storleken på kommunens skattein-
komster m.m. presenteras nedan dels den befolkningsprognos som gäller framöver 
dels regleringspostens utveckling 2006–2009.  

Tabell 1. Befolkningsprognos m.m. för åren 2005–2009 enligt utfall och prognos 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Befolkning 1 nov året innan, riket 9 008 883 9 042 663 9 080 695 9 119 491 9 157 847 

Befolkning, procentuell förändr.  0,4206 0,4272 0,4206 0,4156 

Medelskattekraft, kr/inv.  
  för 2005 till 2006, regeringen 153 631 158 392    

  garanterad (115 %), regeringen 176 676 182 151    
  SK:s prognos 152 139 158 240 164 196 170 200 176 437 
  Garanterad nivå enl. SKL 174 960 181 796 188 825  195 730 202 903 

 

Regleringsbidrag/avgift 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten 
för åren 2006 till 2009, se tabell 2 och 3. 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 2. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2005 till 2009 
Miljoner kronor 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Inkomstutjämning, netto (+) 41 595 42 983 44 746 46 578 48 535 
Strukturbidrag (+) 1 539 1 533 1 539 1 546 1 552 
Införandebidrag (+) 1 522 838 465 312 195 
Kostnadsutjämningen (–) –30 –29    
Summa inkomster för kommunerna (1) 44 626 45 325 46 749 48 435 50 282 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjäm-
ning (–) (Utgift för staten) (2) 42 622 45 165 51 883 57 483 59 294 
Differens → Regleringspost (2)–(1) –2 004 –160 5 134 9 048 9 012 
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Tabell 3. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2005 till 2009 
Kronor per invånare 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Inkomstutjämning, netto (+) 4 617 4 753 4 928 5 108 5 300 
Strukturbidrag (+) 171 170 170 170 170 
Införandebidrag (+) 169 93 51 34 21 
Kostnadsutjämningen –3 –3    
Summa inkomster för kommunerna (1) 4 954 5 012 5 148 5 311 5 491 
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning 
(–) (Utgift för staten) (2) 4 731 4 995 5 714 6 303 6 475 
Differens → Regleringspost (1)–(2) –222 –18 565 992 984 

 

Att regleringsposten minskar något jämfört med cirkulär 2005:108 beror dels på 
befolkningen den 1.11 2005 dels på omslutningen i kostnadsutjämningen. Orsaken 
till regleringspostens positiva förändring under åren 2007–2009 beror på att sta-
tens anslag till kommunerna ökar mer än kostnaden för att upprätthålla den garan-
terade nivå i inkomstutjämningen. Därefter minskar kostnaden för införandebidra-
gen då kommuner med förluster får ta allt större del för varje år. 

Lägre arbetsgivaravgifter 2006 
År 2006 uppgår arbetsgivaravgifterna (inkl. kalkylerade pålägg för avtalspension-
er) till 41,66 procent. Det är en sänkning med 0,28 procent jämfört med 2005. 

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna sänks med 0,18 procentenheter, och uppgår 
till 32,28 procent år 2006. Man frångår därmed budgetpropositionen, i vilken fö-
reslogs att arbetsgivaravgifterna skall vara oförändrade. 

Det har blivit en förändring av premierna för avtalsförsäkringarna enligt kommu-
nala avtal år 2006, jämfört med vad vi gick ut med för ett par veckor. I förra veck-
an fattades nämligen beslut om att sänka tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) 
med 0,1. Premien för denna uppgår därmed till 0,4. Övriga avtalsförsäkringar är 
som tidigare sagts oförändrade. Sammantaget uppgår därmed premierna för av-
talsförsäkringarna, till 2,79 procent. 

Vi rekommenderar även ett kalkylerat pålägg avseende avtalspensioner. Från den 
1 januari 2006 kommer ett nytt pensionsavtal i kommuner och landsting att gälla. 
De exakta beräkningarna över det nya avtalet finns inte klara men beräkningarna 
inför avtalsförhandlingar visar på tillfälligt lägre kostnader år 2006, men högre 
kostnader år 2007. I detta sammanhang föreslår vi att man för år 2006 ligger kvar 
på 2005 års rekommenderade nivå, 6,59 procent inkl. löneskatt.  

En specifikation över arbetsgivaravgifterna i dess delar finns i bilaga 3. 
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Nytt pensionsavtal i kommuner och landsting 
Den 8 december undertecknades ett nytt kollektivavtal om pension för kommuner 
och landsting (KAP-KL). Avtalet är gemensamt för kommuner och landsting och 
gäller för samtliga motparter. Förändringarna i KPA-KL innebär bland annat en 
ökning av pensionsavgiften för avgiftsbestämd ålderspension och en sänkning av 
pensionsnivån för den förmånsbestämda ålderspensionen, dvs. en växling till ett 
mer avgiftsbestämt pensionsavtal. 

Från och med 1 januari 2006 kopplas den förmånsbestämda ålderspensionen till 
inkomstbasbeloppet i stället för det förhöjda prisbasbeloppet. Det är en anpassning 
till det allmänna pensionssystemet som ersätter inkomster upp till 7,5 inkomstbas-
belopp. Den förmånsbestämda pensionen beräknas därmed på inkomster över 
333 750 kr, istället för som tidigare inkomster över 303 750 kr (i 2006 års pris-
nivå). Detta innebär att kostnaderna för de förmånsbestämda pensionerna minskar 
från år 2006. 

Från år 2007 höjs pensionsavgiften för den avgiftsbestämda ålderspensionen till 
4,0 procent av lönen såväl under som över ”taket”. 2008 höjs denna pensionsav-
gift till 4,25 procent och år 2010 till 4,5 procent av lönen. Avgiften betalas på hela 
lönen upp till 30 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften betalas på detta sätt på hela 
lönen och med samma procentsats för alla avtalsområden. 

I bilaga 5 finns en kopia av Arbetsgivarnytt 65/05, som redogör för det nya pens-
ionsavtalets konstruktion. Vi räknar med att komma med information kring kost-
nadsberäkningar i början av nästa år. 

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag år 2006 
Skatteverket har meddelat utbetalningsdagar av skatter och bidrag under år 2006. 
Utbetalningsdag är den tredje vardagen efter den 17:e i varje månad. Bokförings-
dag hos bank och postgiro är första bankdag efter Skatteverkets utbetalningsdag, 
se tabell 4. 

Besked om 2006 års kommunalskatt mm inkl 2004 års slutavräkning kommer från 
Skatteverket vecka 3. Slutavräkningen kommer att dras ifrån januari månads skat-
teintäkter. 
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Tabell 4. Utbetalningsdag för preliminära skatter och bidrag 2006 

 Utbetalningsdag Bokföringsdag 
Januari 20 23 
Februari 22 23 
Mars 22 23 
April 20 21 
Maj 22 23 
Juni 21 22 
Juli 20 21 
Augusti 22 23 
September 20 21 
Oktober 20 23 
November 22 23 
December 20 21 

 

Kapitalkostnader i 2007 års budget 

Internränta för år 2007 
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för 
kommunernas beräkning av kapitalkostnader. Som ett underlag till beräkningar av 
kommande års budgetunderlag fastställs en räntesats i början av varje kalenderår, 
avseende nästkommande år. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till 
att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar 
under deras hela ekonomiska livslängd. 

Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäk-
ningar för aktiverade investeringar. Det kan vid andra kalkyleringstillfällen vara 
helt riktigt att göra andra bedömningar om räntesatser såsom vid lokala avtalsför-
faranden, prissättningar eller dylikt där internräntan helt enkelt inte speglar rå-
dande förhållande. 

För år 2007 är internräntan beräknad till 4,5 procent och överensstämmer med 
förbundens prognos över den långa statsobligationsräntan för år 2007. För 2006 
löd internränterekommendationen på 5,0 procent. 

De senaste åren har räntorna legat på en lägre nivå än väntat och vår prognos över 
den långa räntan har revideras ned ett antal gånger. Vår internränterekommendat-
ion har därmed varit alltför hög i förhållande till det faktiska ränteläget. Vi revide-
rar inte rekommendationen. Sett över en längre tidsperiod kan vi dock notera att 
internränterekommendation inte avviker särskilt mycket från den faktiska räntan 
på de tioåriga statsobligationerna. Sammantaget under perioden1995–2005 var 
avvikelsen en halv procentenhet. 



 Cirkulär 2005:114 forts. Sida  
 2005-12-20 7 (11) 

 

Ett fåtal kommuner använder i dag den reala annuitetsmetoden. Underlag för att 
göra beräkningar enligt denna redovisas i bilaga 4. 

Frågor med anledning av internräntan kan ställas till Siv Stjernborg tfn 08-
452 77 51, Anders Brunstedt 08-452 77 56, vid sektionen för ekonomisk analys, 
samt Anders Nilsson tfn 08-452 76 42, sektionen för demokrati och styrning. 

Inga definitiva uppgifter av LSS-utjämningen 2006 
Tyvärr redovisar vi inget definitivt utfall av LSS-utjämningen i det här cirkuläret. 
SCB meddelar att man bedömer att vara klara i mitten av nästa vecka för utskick 
av siffrorna. Förhoppningen är dock att det kan göras tidigare. Till dess redovisas 
de preliminära siffrorna från i mitten av oktober i bilaga 1. 

Kommunernas skattesatser 2006 
Skatteverket presenterade den 7 december preliminära skattesatser för 2006. Av 
materialet framgår att sammanlagt 28 kommuner och 1 landsting genomför en 
förändring av sin skattesats; 21 kommuner sänker medan 7 kommuner höjer sin 
skatt. 

Vellinge kommun sänker sin skattesats mest med 0,73 procentenheter till 18,50 
procent följt utav Danderyd och Österåkers kommun med 0,57 respektive 0,35 
procentenheter. Såväl Aneby, Gotland som Hylte kommun höjer sina skattesatser 
med 0,50 procentenheter. Högst total och kommunal skattesats har Dals-Eds 
kommun och lägst kommunal skattesats har Solna stad. Lägst total kommunal 
skattesats får Vellinge kommun på 28,89. 

Gävleborgs läns landsting höjer sin skattesats med 0,32 procentenheter till 10,67 
procentenheter. 

Förändringarna gör att den kommunala skattesatsen i riket sjunker med 0,01 pro-
centenheter till 20,83 procent. Landstingsskatten förblir oförändrad med 10,76 
procent. Den totala kommunala skattesatsen för 2006 förblir dock 31,60 procent. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2006–2008 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 
2006–2008. En redovisning av bidragsåret 2009 kommer i början på nästa år. Från 
och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas 
motsvarande belopp i bilaga 1. Av tabell 5 framgår om och när vissa specifika 
bidrag ingår i bilaga 1 eller inte. Beloppen avser statsbidragets nominella värde 
för respektive år. 
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Tabell 5. Specificering av vissa statsbidrag 

 

Statsbidrag  2005 2006 2007 2008 Läs mer 
i cirkulär 

Ersättning för den frivilliga max-
taxan inom barnomsorgen (in-
klusive pengar för kvalitetssäk-
ring) 

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 kom-
muner och landsting 

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

Belopp 850 400 350 – mnkr 

Den riktade satsningen på kom-
petensutveckling inom äldre-
omsorgen 

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

Belopp 450 300 300 –  

Riktad satsning för personal 
inom förskolan 

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 vuxenut-
bildningen 

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 personalförstärkning 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. 

Undervisning till asylsökande 
barn 

Ingår i 
bilaga 1? Nej Ja Nej Nej 2005:85 

Belopp 
– 50 – – mnkr 
 6   Kr/inv. 
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Skillnader jämfört med beräkningar tidigare (2005:108) beror främst på: 

• Skattesatserna för år 2006 

• Befolkningen per den 1.11 2005 

• Definitiva beräkningar från SCB avseende kostnadsutjämningen och LSS 

Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteun-
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 2006–2010 med 
hjälp av modellen Skatter och bidrag 
Med hjälp av vår modell kan Du se effekten på din kommuns intäkter av 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.  

Årets modell innehåller ett antal nyheter. Den största nyheten är Du nu kan göra 
prognoser över fyra år istället för som tidigare tre år. En annan nyhet är att regle-
ringsposten numera beräknas automatiskt i modellen vid en annan prognos på 
skatteunderlagstillväxten i riket.  

Modellen är endast tillgänglig för Dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- 
eller finansfunktion. Priset är för närvarande 2 000 kronor för nytillkomna använ-
dare och 1 000 kronor för de som uppdaterar modellen. 

För framförallt nytillkomna användare av modellen erbjuder vi nu två kurser i 
modellen. Dessa kommer att hållas i Stockholm den 21 mars och den 26 septem-
ber. Mer information om hur man anmäler sig till dessa kurser kommer vid ett 
senare tillfälle.  

Modellen beräknas vara klar för utskick senast i vecka 4. 

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

mailto:marcus.holmberg@skl.se
mailto:marcus.holmberg@skl.se
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Modellen ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras i 
”Indatabladet”: 

• Skriv in rikets befolkningsprognos den 1 november 2005 samt prognosen för 
2006 och 2007 i cellerna D26–F26. Uppgifterna framgår av bilaga 1, rad 29 

• Skriv in kommunens befolkning per den 1 november 2005 samt förbundets 
prognos i cellerna D29–F29. Antalet invånare framgår bilaga 1, rad 2.  

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget, netto åren 2006 till 2008 i 
cellerna D36–F36. Beloppen är: 42 983; 44 746; 46 578. 

• Skriv in regleringsbidraget/avgiften för åren 2006 till 2008 i cellerna D41–F41, 
beloppen är –160, 5 134 och 9 048. Beloppen framgår också av bilaga 1, rad 38 

• Skriv kommunens förändring av skattesatsen 2006 i cell D48. Förändringen 
aktiveras genom att ”förändrad” väljs på knappen för skattesats i bladet ”Totala 
intäkter”. 

• Skriv in kommunens definitiva bidrag eller avgift för 2006 års kostnadsutjäm-
ning i cellen D58. Bidraget/avgiften framgår av rad 15 i bilaga 1. 

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 lösen-
ord skriver in kommun. 

• Skriv in ESV:s prognos över avräkningen på 2005 års inkomster i cell G30  
(– 340 kr/inv.) 

• Skriv in korrigeringen på slutavräkningen för år 2005 enligts SKL:s bedömning 
i cell H30 (– 31 kr/inv.)  

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 2006 
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. 

• Vecka 6 – Uppdaterad skatteunderlagsprognos. 

• prel. 18 april – Regeringen presenterar Vårpropositionen 

• Slutet av april – Uppdaterad skatteunderlagsprognos och eventuella effekter av 
vårpropositionen. 

• Maj – Preliminär beräkning av kostnadsutjämningen för 2007. 

• Maj – ny utgåva av Ekonomirapporten. 

• Vecka 34–35 – Uppdaterad skatteunderlagsprognos. 

• Vecka 40 – Statistiska centralbyråns preliminära beräkning av bidraget Kom-
munalekonomisk utjämning för 2007. 

• Oktober – Uppdaterad skatteunderlagsprognos och eventuella effekter av bud-
getpropositionen. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Marcus Holmberg, 08-452 78 82 eller  
Siv Stjernborg, 08-452 77 51. 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 

 Marcus Holmberg 

Bilagor 
Bilaga 1: Skatter och bidrag 2006–2008 (kommunspecifik; endast till  
ekonomikontoren) 
Bilaga 2: Beställningsblankett till modellverktyget Skatter och bidrag 2006 
Bilaga 3: Arbetsgivaravgifter för år 2005 och 2006 
Bilaga 4: Real annuitetsmetod 
Bilaga 5: Överenskommelse om kollektivavtalad pension (KAP-KL) 

http://www.skl.se/
mailto:fornamn.efternamn@svekom.se
mailto:fornamn.efternamn@svekom.se
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