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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Ekonomi och styrning 
Ekonomisk analys 
Mona Fridell m.fl. 
EJ 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2009–2012 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Ny befolkningsprognos 
• Preliminärt taxeringsutfall augusti 
• Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2010–2012, bilaga 1. 
• Nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag.  

Ingen stor revidering av skatteunderlagsprognosen 

Inga ändringar i den samhällsekonomiska bilden 
Den samhällsekonomiska bild som ligger till grund för skatteunderlagsprognosen är 
oförändrad jämfört med vår föregående bedömning (se Cirkulär 09:25). Prognoser 
avseende de viktigaste faktorerna för skatteunderlaget framgår av tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Valda nyckeltal 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Antal arbetade timmar 0,9 –3,8 –2,3 0,4 1,2 

Timlön 4,8 3,4 2,6 2,3 2,3 

Konsumentpriser (KPI) 3,4 0,0 0,7 1,9 2,0 

Arbetslöshet1 6,3 9,6 11,5 10,7 9,3 
1I procent av arbetskraften. 
Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Taxeringsutfallet för 2008 bättre än väntat 
Skatteverket presenterade den 6 augusti preliminärt utfall över beskattningsbar in-
komst 2008. (Information om det preliminära taxeringsutfallet på riks-, läns- och 
kommunnivå finns på Skatteverkets webbplats.) Det preliminära utfallet visar en 
ökning av skatteunderlaget med 5,2 procent 2008 jämfört med 2007. Normalt bru-
kar skatteverkets prognos i de preliminära utfallen underskatta det slutliga utfallet. 
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Därför är vår bedömning att det finns skäl att revidera upp utvecklingen till 5,5 pro-
cent. I vår förra prognos antogs skatteunderlagets tillväxt 2008 ha uppgått till 5,0 
procent. I SKL:s prognos i december (den uppräkningsfaktor som enligt redovis-
ningsrådets rekommendation ska användas i bokslut för 2008) uppgick ökningen till 
5,3 procent. Skatteverket presenterar nästa preliminära taxeringsutfall den 10 sep-
tember. Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart den 23 november. 

Upprevideringen av prognosen för 2008 får en dubbel effekt på 2009 års skattein-
täkter. Dels påverkar förändringen av prognosen för 2008 bokslutet för 2009, dels 
innebär den större ökningen 2008 att den tillväxt av skatteunderlaget som sker 2009 
utgår från en större bas. Därför leder den nya skatteunderlagsprognosen till en be-
tydligt större intäktsökning för kommuner och landsting 2009 än åren därefter trots 
att utvecklingstakten 2009 är nedjusterad, se tabell 3. 

Mindre upprevidering av skatteintäkterna efter 2009 
Förra årets ökning i antalet arbetade timmar vänds i år till en kraftig minskning. 
Denna omsvängning tillsammans med en dämpning av löneökningarna är den hu-
vudsakliga orsaken till att skatteunderlagets ökningstakt bromsar in dramatiskt i år, 
se tabell 2. Detta motverkas bland annat av att inkomsterna av såväl arbetsmark-
nadsersättningar som pensioner ger större bidrag till skatteunderlaget 2009 än 2008. 

Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt 2008–2012 samt bidrag från olika komponenter 
Procentenheter 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Summa exkl. regelförändringar, % 5,4 0,9 1,1 2,3 3,3 

Summa 5,5 0,6 1,1 2,3 3,3 

Bidrag till förändringen, procentenheter     

Timlön 3,7 2,6 2,0 1,7 1,7 

Sysselsättning  0,7 –2,9 –1,7 0,3 0,9 

Sociala ersättningar 0,6 1,9 0,7 0,3 0,6 

Övriga inkomster 0,5 –0,1 0,0 0,1 0,2 

Avdrag 0,0 –0,9 0,1 –0,1 –0,1 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Utvecklingen nästa år ser ut att bli nästan lika svag som i år. Därefter tilltar skatte-
underlagstillväxten successivt. Den främsta förklaringen är att sysselsättningsfallet 
bromsas upp nästa år och att konjunkturåterhämtningen medför att läget på arbets-
marknaden förbättras mot slutet av perioden, vilket ger en positiv effekt på skatte-
underlaget. Löneökningstakten avtar till drygt 2 procent 2011 och 2012. Till följd 
av den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna blir indexeringen av 
pensionerna negativ 2010 och, framför allt, 2011. 
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Tabell 3. Effekter på sektorns skatteintäkter 
Nivåförändring jämfört med föregående prognos i miljarder kronor 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Kommun 0,0 2,3 0,8 0,5 –0,7 

Landsting 0,0 1,2 0,4 0,2 –0,3 

Kommuner+landsting 0,0 3,5 1,3 0,7 –1,0 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Prognosen för pensioner och sjukpenning har reviderats 
Jämfört med vår bedömning i april har en ändring av teknisk karaktär gjorts beträf-
fande prognosen för pensionsinkomsterna. Orsaken är en justering av sättet att in-
dexera inkomst- och tilläggspension. Därutöver är inkomstindex för 2010 reviderat 
och sjukpenningprognosen har justerats ner. 

Den automatiska balanseringen av det allmänna pensionssystemet har hittills av-
gjorts av ett så kallat balanstal som beaktar AP-fondens tillgångar vid årsskiftet två 
år före det år balanseringen avser. I vår prognos i april antogs att denna skulle til--
lämpas för 2010. För att mildra effekten har regeringen nu föreslagit att balanstalet i 
stället ska beakta ett genomsnitt av AP-fondens tillgångar vid tre årsskiften (prop. 
2008/09:219). De fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen har utta-
lat att de stöder förslaget, varför sannolikheten för att det ska genomföras är stor. 
Jämfört med tidigare regel har detta förslag en positiv effekt på pensionsinkomster 
och därmed skatteunderlaget 2010, men motsatt effekt 2011 och 2012. 

Det inkomstindex för 2010 som används vid indexering av pensioner fastställs se-
nare i höst. I denna prognos har vi antagit ett lägre inkomstindex än det som förut-
sattes i aprilprognosen. Detta antagande har motsatt effekt mot den förändrade ba-
lanseringen. 

Tabell 4. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012 

SKL, aug 2009 5,5 0,6 1,1 2,3 3,3 13,4 

ESV, maj 2009 4,8 0,7 0,6 2,3 2,9 11,7 

SKL, apr 2009 5,0 0,8 1,1 2,5 3,7 13,6 

VP09, apr 2009 5,2 0,6 0,6 2,0 3,1 12,2 

 

Bortsett från 2009 visar SKL:s prognos på en snabbare skatteunderlagstillväxt än 
prognoserna från regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV), se tabell 4. Skill-
nader i prognoserna för 2008 påverkas sannolikt av att regeringen och ESV inte 
kunnat beakta det preliminära taxeringsutfallet. Att SKL förutser starkare utveckl-
ing åren 2010–2012 än regeringen och ESV förklaras av skillnader i synen på hur 
utdragen lågkonjunkturen kan väntas bli. Såväl regeringen som ESV förutser en 
långsammare återhämtning med svagare sysselsättning och mindre löneökningar 
dessa år. Det motverkas delvis av större bidragsinkomster, främst arbetsmarknads-
ersättningar. Dessutom visar regeringens och ESV:s prognoser en annan utveckling 
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av pensionsinkomster till följd av att det nya sättet att indexera pensionsinkomster-
na inte kunnat beaktas. 

Befolkningsprognos 
Den 13 maj presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) en reviderad befolknings-
prognos för åren 2009–2060. Den reviderade prognosen förutspår en något krafti-
gare befolkningstillväxt än den tidigare prognosen. I slutet av 2009 antas befolk-
ningen vara drygt 25 000 fler i den nya prognosen. Detta beror på bland annat på 
antaganden om större nettoinvandring och ökad medellivslängd. Mer om prognosen 
finns att läsa på SCB:s webbplats: 

http://www.scb.se/Pages/Product____14495.aspx 

I tabell 5 syns den nya prognosen, omräknad till befolkningen per första november 
respektive år. 

Tabell 5. Befolkningsprognos för åren 2008–2012 
  2008 (utfall) 2009 2010 2011 2012 
Befolkning 1 nov 9 248 976 9 316 956 9 377 701 9 432 206 9 485 034 
Procentuell förändring  0,735 0,652 0,581 0,560 

 

En förändrad totalbefolkning påverkar alla kommuner genom en förändrad medel-
skattekraft och därmed en förändrad kompensation/avgift i inkomstutjämningen. 
Med den aktuella skatteunderlagsprognosen blir medelskattekraften 203 kronor 
lägre år 2010 med den nya befolkningsprognosen. 

I bilaga 1 görs inga befolkningsprognoser för enskilda kommuner. Alla kommuner 
förutsätts öka i samma takt som riket. Däremot tar vi hänsyn till det befolkningsut-
fall per 30 juni 2009 som SCB presenterade 13 augusti (utfallet finns att hämta på 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228191.aspx). Kommuner som ökat 
mer än genomsnittet under första halvåret beräknas i bilaga 1 får en snabbare be-
folkningstillväxt för helåret, och vice versa. 

Preliminärt taxeringsutfall augusti 
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen har skatteverket samman-
ställt ett första preliminära utfall över beskattningsbar förvärvsinkomst fört in-
komståret 2008. Utfallet finns att hämta på skatteverkets webbplats, 
http://www.skatteverket.se/skatter/taxeringsutfall/laddataxbest.4.5098f9104ec1b57
328000205.html 

Skillnaderna i ökningen av beskattningsbar förvärvsinkomst mellan olika kommu-
ner är stor. För några kommuner som uppvisar låga ökningstal bygger dock redo-
visningen på en låg andel granskade deklarationer. Det är därför troligt att detta 
första preliminära taxeringsutfall är något missvisande för det slutliga utfallet för 
dessa kommuner. Hur stor andel av deklarationerna som granskats i respektive 
kommun finns på webbplatsen som hänvisas till ovan. Kommuner med låg andel 
granskade deklarationer är bl.a. Hylte, Haparanda, Laholm, Övertorneå, Falkenberg 
och Knivsta. 
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Slutavräkningar 2008–2009 

Slutavräkning 2008 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2 (ersätter 4:1), ska 
det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslu-
tet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteun-
derlagsprognos i december. Vår prognos i december visade en ökning av skatteun-
derlaget med 5,3 procent för 2008. Med denna bedömning av skatteunderlaget blev 
rekommenderad uppbokning för 2008 minus 242 kronor per invånare den 
1.11.2007. 

SKL:s reviderade prognos enligt detta cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget 
med 5,5 procent för 2008. Med denna högre uppräkning blir prognosen för avräk-
ning 2008 minus 173 kronor, vilket medför en korrigering på plus 68 kronor per 
invånare 1.11 2007 i bokslut 2009. 

Slutavräkning 2009 
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2008 och 2009 till 6,0 respektive 
4,0 procent i budgetpropositionen i år. Uppräkningsfaktorerna är väsentligt högre 
än SKL:s prognos. Detta gör att vår prognos på slutavräkningen 2009 blir minus 
1 393 kr per invånare den 1.11 2008. 

Regleringsbidrag/avgift 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten för 
åren 2008 till 2012, se tabell 6 och 7. 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 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2009 till 2012 
Miljoner kronor 

 2009 2010 2011 2012 

Inkomstutjämning, netto (+) 50 281 48 880 50 004 51 656 

Strukturbidrag (+) 1 525 1 528 1 538 1 547 

Införandebidrag (+) 192 90 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 51 997 50 498 51 542 53 202 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 47 456 47 694 51 414 51 414 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –4 528 –2 804 –128 –1 788 
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Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2009 till 2012 
Kronor per invånare 

 2009 2010 2011 2012 

Inkomstutjämning, netto (+) 5 436 5 246 5 332 5 477 

Strukturbidrag (+) 165 164 164 164 

Införandebidrag (+) 21 10 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 5 622 5 420 5 496 5 640 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 5 131 5 119 5 483 5 451 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –490 –301 –14 –190 

 

Orsaken till att regleringsposten är negativ under perioden är att statens anslag till 
den kommunalekonomiska utjämningen inte ökar i samma takt som kostnaden för 
att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2010–2012 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 
2010–2012. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i bilaga 1. Det tillfälliga konjunkturstödet 
2010 ingår därför inte i bilaga 1 medan nivåhöjningen av anslaget kommunaleko-
nomisk utjämning ingår från och med 2011. Av tabell 8 framgår om och när vissa 
specifika bidrag ingår i bilaga 1 eller inte. 
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Tabell 8. Specificering av vissa statsbidrag åren 2009–2011 

Statsbidrag  2009 2010 2011 Läs mer i cirkulär 

 I bil 1? Nej Nej Nej 09:23 

Tillfälligt konjunkturstöd Belopp  4900  Mnkr 

   527  Kr/inv 

 I bil 1? Nej Nej Nej 09:23 

Äldreomsorg anhörigstöd Belopp 150 300 300 Mnkr 

  16 32 32 Kr/inv 

Yrkesvux 400 nya platser I bil 1? Nej   09:23 

 Belopp 16,7   Mnkr 

Komp förhöjt grundavdrag 

I bil 1? Ja Ja Ja 08:66 

Belopp 1280 1280 1280 Mnkr 

 139 138 137 Kr/inv 

Barnomsorgspeng 

I bil 1? Ja Ja Ja 08:66 

Belopp 135 220 220 Mnkr 

 15 24 24 Kr/inv 

Allmän förskola 3-åringar 

I bil 1? – Ja Ja 08:66 

Belopp – 220 440 Mnkr 

  24 48 Kr/inv 

Höjt förbehållsbelopp SoL 

I bil 1? Ja Ja Ja 08:66 

Belopp 100 100 100 Mnkr 

 11 11 11 Kr/inv 

Undervisning till asylsö-
kande barn 

I bil 1? Ja Nej Nej 08:66 

Belopp 50 – – mnkr 

 5   Kr/inv. 

Nationella ämnesprov 

I bil 1? Ja Ja Ja 08:66 

Belopp 56 56 56 Mnkr 

 6 6 6 Kr/inv 

Yrkesvux (utbildningsde-
len) 

I bil 1? Nej Nej Nej 08:66 

Belopp 124 250 376 Mnkr 

Förskolelyftet 
I bil 1? Nej Nej Nej 08:66 

Belopp 200 200 200 Mnkr 

Satsning psykiatri1 
I bil 1? Nej Nej Nej 08:66 

Belopp 900 900 900 Mnkr 

Kommunal fastighetsavgift 

I bil 1? Nej Nej Nej 07:44 

Belopp 
12 060 12 060 Prognos Mnkr 

   Kr/inv 

Läsa–Skriva–Räkna-
satsning i skolan 

I bil 1? Nej Nej – 07:44 

Belopp 250 500 – Mnkr 

Skapande Skola-satsning 
I bil 1? Nej Nej Nej 07:44 

Belopp 57 59 59 Mnkr 

                                                 
1 Beloppet avser satsningar i såväl landsting som kommuner. 
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Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 09:37) beror på: 

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Ny befolkningsprognos samt utfall 30 juni 2009 
• Preliminärt taxeringsutfall augusti 
Beräkningarna bygger i övrigt på 2009 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. Önskas beräkningar utifrån andra för-
utsättningar, ange dessa via e-post till: mona.fridell@skl.se . 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2009–2013  
med hjälp av modellen Skatter och bidrag 
Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter 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 utjämningssystemets olika delar påverkas av 
förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informe-
rar kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i mo-
dellen. 

Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- 
eller finansfunktion. Priset är 2 500 kronor för nytillkomna användare och 1 300 
kronor för de som uppdaterar modellen. 

Beställningen kan göras från vår webbplats www.skl.se under Vi arbetar med. 
Klicka på Ekonomi, Budget- och planeringsförutsättningar, Skatter och bidrag. 

Kurs i utjämningssystemet och modellen Skatter och Bidrag 
För nytillkomna användare erbjuder vi måndagen den 14 september årets andra 
kurs i utjämningssystemet och modellen skatter och bidrag. Förmiddagen ägnas åt 
en genomgång av utjämningssystemets grunder plus eventuella aktuella frågor med 
koppling till systemet. 

Eftermiddagen vigs åt modellen Skatter & bidrag, med praktiska övningar och möj-
lighet till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning. 

Plats: Informator, Karlavägen 108, Stockholm 

När: Måndagen den 14 september, kl. 9:30–16:30 

Preliminärt program 

  9.30–12.00 Utjämningssystemet 
12.00–13.00 Lunch 
13.00–16.30 Modellverktyget ”Skatter och bidrag” 

Kostnad: 1 000 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms. 
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Anmälan: via e-post till Birgitta Westlund (birgitta.westlund@skl.se) eller tfn 08-
452 77 53 senast den 28 augusti. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt faktura-
adressen och om du vill ha specialkost.  

Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell eller Derk de Beer, 
kontaktuppgifter finns längre ned. Du kan även läsa mer och anmäla dig på vår 
webbplats www.skl.se under Vi arbetar med. Klicka på Ekonomi, sedan Kurser & 
konferenser. 

Modellen ”Skatter och bidrag” 
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen 
• Uppdateringsfil_09045nr5.xls 

från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen, eller läs det 
papper som skickades ut i samband med att modellen skickades ut, för att uppdatera 
modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. 

Kommuner som uppdaterar modellen som vanligt behöver göra nedanstående föränd-
ringar i blad 2 Indatabladet. För att ändra i modellen måste man 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 ”kommun”. 

• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i 
tabell 2, andra raden. År 2013 kan värdet sättas till 3,3.  

• Skriv in kommunens preliminära taxering för skatteintäkter 2008 i cellen C20. 
Värdet finns i bilaga 1, rad 6. 

• Skriv in reviderad befolkningsprognos på riksnivå i cellerna D26–G26. Värdena 
finns i bilaga 1, rad 29. Värdet 2013 (cell G26) är 9 485 034. 

• Skriv in vår reviderade framskrivning av kommunens befolkning i cellerna D29–
F29. Eventuella formler ska ersättas. Uppgifterna finns i bilaga 1, rad 2. För att 
få motsvarande värde för 2013 (cell G29) ska samma procentuella utveckling 
som för riket (cell G25) användas på kommunens befolkning året innan (cell 
F29). En formel kan se ut =F29*(G25/100+1)  

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2010 till 2013 i celler-
na D35–G35. Beloppen är: 48 880,210; 50 004,021; 51 655,502; 53 359,631 

• Skriv in beloppen för strukturbidrag åren 2010–2013 i cellerna D42–G42. Be-
loppen är: 1527,733; 1537,691; 1546,628; 1555,287 

• Skriv in beloppet för införandebidrag i cellen D45. Beloppet är: 89,952 

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 Totala intäkter: 

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrigeringen av 
slutavräkningen för år 2008 i cell H28 (68 kr/inv.).  

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2009 
års inkomster i cell H30 (–1 393 kr/inv.). 
Nedanstående ändring behöver göras på blad 4 Kostnadsutjämning. 

http://www.skl.se/modellensob
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• Ny befolkningsprognos i åldersgrupper kan hämtas på vår webbplats och ”korta-
dressen” www.skl.se/modellensob . Välj sidan Uppdatering och Uppdateringsta-
bell 2009. Under rubriken Manuell uppdatering finns filen Befolk-
ning_Kostnadsutjämning_utskick_aug_09.xls. Obs! De som använder den för-
enklade uppdateringen behöver inte lägga in dessa uppgifter. 

Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn Verk-
tyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet 
”kommun”. 

Tidpunkter under 2009 
10 sep Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall för 2009 

14 sep Kurs i utjämningssystemet och Modellen Skatter & Bidrag,  
 Stockholm 

21 sep Regeringen presenterar Budgetpropositionen 

prel 1 okt Ny skatteunderlagsprognos 

8 okt Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall för 2009  

23 nov Skatteverket presenterar definitivt taxeringsutfall för 2009  

prel 17 dec Ny skatteunderlagsprognos 

Gör som 300 andra kommunalekonomer: Prenumerera gärna på vår löpsedel på 
www.skl.se, även den under Vi arbetar med, Ekonomi. Där finns de senaste uppda-
terade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulär-
en. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 
08-452 79 10, Derk de Beer (utjämningssystemet, statsbidrag) 08-452 77 42, Bo 
Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Håkan Hellstrand (makroekonomi) 08-
452 78 19. Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se. 

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

 
 
 
Stefan Ackerby 

 Mona Fridell 

Bilaga 
Bilaga 1: Skatter & Bidrag 2009–2011 (kommunspecifik, endast till ekonomikon-
toren) 

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