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Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2011–2015 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos  

• Reviderad LSS-utjämning 2011 

• Ny befolkningsprognos 

• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Samtidigt med detta cirkulär publiceras Ekonomirapporten. Maj 2011. Där finns en 
fylligare presentation av den samhällsekonomiska bild som ligger till grund för skat-
teunderlagsprognosen. I Ekonomirapporten kan man också läsa om landstings- och 
kommunsektorns ekonomiska utveckling samt mer om skatteunderlaget. 

Svensk ekonomi visar fortsatt styrka 
Sverige drabbades hårdare än andra länder av den finansiella oron och nedgången i 
världshandeln 2008–2009. Det beror på att exporten och tillverkningsindustrin har en 
förhållandevis stor betydelse i den svenska ekonomin. När konjunkturen sedan stärk-
tes och världshandeln svängde upp igen vändes dessa nackdelar till fördelar och den 
svenska ekonomin växte snabbare än ekonomin i andra länder. Svängningarna var 
större, men den svenska ekonomin var i flera avseenden starkare än ekonomin i andra 
länder. De offentliga finanserna var i god ordning, hushållens ekonomi stark, banksek-
torn hade inga större lik i garderoben och bostadsbyggandet nådde aldrig särskilt högt. 
Sverige delade med andra ord inte de problem som många andra länder hade. Tvärtom 
visade Sverige styrka där åtskilliga andra länder visade svaghet. 

Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året 
med 5,5 procent och i år beräknas tillväxten bli nästan lika hög (+4,8 procent). Man 
får gå tillbaka till 1960-talet för att finna två på varandra följande år med så höga till-
växttal. Trots den snabba återhämtningen är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet 
fortfarande lågt. Därmed finns förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal och en posi-
tiv utveckling på arbetsmarknaden också under kommande år. Antalet arbetade tim-
mar ökar och arbetslösheten sjunker. Den höga arbetslösheten har pressat ned timlö-
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neökningarna till låga nivåer. Vår bedömning är att löneökningarna nu successivt ökar 
till en nivå på upp mot fyra procent per år, i takt med att jämvikt uppnås på arbets-
marknaden. 

Det goda utgångsläget för den offentliga sektorns ekonomi har gjort det möjligt att 
bedriva en expansiv finanspolitik utan att underskotten skenat som i andra länder. Un-
derskotten i den offentliga sektorns finansiella sparande stannade på 0,9 procent av 
BNP 2009 och 0,3 procent 2010. Den kraftiga ekonomiska återhämtningen som vi nu 
ser innebär att vi räknar med att den offentliga sektorn kommer att uppvisa ett mindre 
överskott redan i år. Förbättringen begränsas av skattesänkningar, både i år och nästa 
år. År 2015, då ekonomin förväntas befinna sig i jämvikt, beräknas överskotten uppgå 
till 1,7 procent. Regeringens mål för den offentliga sektorns finansiella sparande är 1 
procent av BNP över en konjunkturcykel – vårt beräknade överskott innehåller således 
en säkerhetsmarginal till målet. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP* –5,3 5,3 4,8 3,5 3,3 3,2 2,8 

Sysselsättning, timmar* –2,6 1,9 1,9 1,0 1,0 0,8 0,5 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 8,4 7,5 6,9 6,4 6,1 5,8 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 1,1 3,5 3,5 3,7 3,9 4,0 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,4 2,5 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0 

Konsumentpris, KPIF 1,7 2,0 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 

Konsumentpris, KPI –0,5 1,2 2,8 2,5 2,4 2,2 2,1 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Normal nominell skatteunderlagstillväxt ger god real utveckl-
ing 
Den samhällsekonomiska bild som ligger till grund för skatteunderlagsprognosen 
framgår av beskrivningen här ovan och sammanfattas i tabell 1. För en mer utförlig 
redogörelse se vidare Ekonomirapporten. Maj 2011. 

Återhämtningen på arbetsmarknaden innebär att arbetade timmar ger ett relativt stort 
positivt bidrag till skatteunderlaget hela perioden, framförallt åren 2010 och 2011, se 
tabell 2. En stor del av skillnaden i arbetade timmar mellan helåren 2010 och 2011 
beror på att den uppgång som skedde under senare delen av 2010 ger ett stort ”över-
häng” in i 2011. Sysselsättningsökningen väntas successivt avta, vilket leder till att 
den bidrar mindre till skatteunderlagstillväxten framöver. Det motverkas delvis av att 
löneökningstakten förutses stiga efter hand som situationen på arbetsmarknaden blir 
stramare. När den automatiska balanseringen av det allmänna pensionssystemet i stort 
sett upphör att hålla tillbaka pensionsinkomsterna efter 2011 ger dessutom ökande 
pensioner åter ett positivt bidrag till skatteunderlaget. 
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Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt i procent och bidrag från olika komponenter i procen-
tenheter 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Summa exkl regelförändringar 2,8 4,2 4,2 4,4 4,2 4,1 

Summa 2,1 2,8 4,2 4,4 4,2 4,1 

Timlön 0,8 2,7 2,7 2,9 3,1 3,2 

Sysselsättning  1,4 1,5 0,8 0,8 0,6 0,4 

Sociala ersättningar 0,4 –0,1 0,9 1,0 0,8 0,9 

Övriga inkomster 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Avdrag –0,6 –1,5 –0,5 –0,5 –0,5 –0,5 

Realt skatteunderlag 0,7 2,2 1,7 1,7 1,4 1,2 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Sammantaget innebär utvecklingen att skatteunderlaget växer i relativt normal takt 
från och med år 2011. Höjningar av grundavdraget för personer som fyllt 65 år håller 
tillbaka skatteunderlagstillväxten åren 2010 och, framför allt, 2011. Kommunerna 
kompenseras för detta genom regleringar på utjämningsbidraget. Det betyder att 
grundavdragshöjningarna påverkar den faktiska ökningen av skatteunderlaget dessa år 
men inte ökningen exklusive regelförändringar. Inte heller den reala skatteunderlags-
tillväxten påverkas. Den ytterligare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 
65 år som regeringen aviserade i vårpropositionen har inte beaktats i prognosen. Det 
beror på att förslaget inte lämnats till riksdagen ännu och att den utlovade regleringen 
på utjämningsbidraget därför inte heller påverkat statsbidragsramen. 

I reala termer växer skatteunderlaget i god takt hela perioden. Det innebär att skattein-
täkterna räcker till mer, med avseende på kommunernas och landstingens egna kost-
nadsökningar. Det är delvis en effekt av ökad sysselsättning. Det är också en effekt av 
en snabb ökning av pensionsinkomsterna när den automatiska balanseringens broms-
effekt i stort sett upphör efter 2011. Det blir också ett realt tillskott från löneökningar 
eftersom lönerna beräknas stiga mer än priset på varor och tjänster. 

Upprevidering jämfört med föregående prognos 
Ny information som pekar på större pensionsinkomster än enligt vår förra bedömning 
i februari (se Cirkulär 11:07) har föranlett en upprevidering av år 2010, se tabell 3. 
Även utvecklingen år 2011 har justerats upp. Det förklaras av att timlöneökningarna 
nu bedöms bli större. Upprevideringen av utvecklingen under perioden 2012–2015 
beror främst på att sysselsättningen dessa år nu väntas öka mer än enligt vår förra be-
dömning. Ändringarna avseende sysselsättning och löneutveckling har även påverkat 
prognosen för grundavdrag och de inkomstindexerade pensionerna. 

Regeringens prognos mer optimistisk än SKL:s och ESV:s 
Som framgår av tabell 3 förutser SKL en större ökning av skatteunderlaget än Eko-
nomistyrningsverkets (ESV) senaste prognos. Differensen avser i huvudsak åren 2010 
och 2011. Den beror främst på att ESV räknar med större pensionsinkomster och 
mindre avdrag än SKL år 2010 medan SKL är mer optimistisk om sysselsättningen år 
2011. 
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Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2010 2011 2012 2013 2014 2010–2014 

SKL, maj 2011 2,1 2,8 4,2 4,4 4,2 19,0 

VP, apr 2011 2,6 1,7 4,8 4,9 4,5 19,9 

ESV, mar 2011 2,5 1,9 4,3 4,5 4,1 18,5 

SKL, feb 2011 1,8 2,3 4,1 4,1 4,0 17,4 

BP, okt 2010 1,9 1,1 4,0 4,5 4,5 17,0 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Den prognos regeringen presenterade i vårbudgeten visar en större skatteunderlagstill-
växt än SKL:s bedömning. Skillnaden beror främst på att regeringen är mer optimist-
isk om utsikterna för ökad sysselsättning år 2012 och framåt. Detta bidrar även till 
större ökning av inkomstindexerade pensioner. 

Slutavräkningar 2010–2011 
Slutavräkning 2010 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2 (ersätter 4:1), ska det 
bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Av-
räkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagspro-
gnos i december. Vår prognos i december visade en ökning av skatteunderlaget med 
1,7 procent för 2010. Med denna bedömning av skatteunderlaget uppgick rekommen-
derad uppbokning för 2010 till 456 kronor per invånare den 1.11.2009. 

SKL:s reviderade prognos enligt detta cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget 
med 2,1 procent för 2010. Med denna högre uppräkning uppgår prognosen för avräk-
ning 2010 till 600 kronor, vilket medför en korrigering på 144 kronor per invånare 
1.11.2009 jämfört med bokslut 2010. 

Slutavräkning 2011 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2010 och 2011 uppgår till 1,9 respek-
tive 1,1 procent i budgetpropositionen för år 2011. Uppräkningsfaktorerna innebär en 
lägre uppräkning än förbundets prognos. Detta gör att vår prognos på slutavräkningen 
2011 blir positiv med 691 kr per invånare den 1.11.2010. 

Regleringsbidrag/avgift 
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten för åren 2011 till 2014 (tabell 4 
och 5). Bedömningen bygger på: 

• Vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen 

• Riksdagens beslut av ram för anslaget kommunalekonomisk utjämning 
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Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2011 till 2014 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014 

Inkomstutjämning, netto (+) 50 177 53 269 55 613 57 947 

Strukturbidrag (+) 1 521 1 532 1 542 1 553 

Införandebidrag (+) 0 0 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 51 709 54 801 57 156 59 499 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 61 339 58 657 58 743 58 528 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 9 630 3 856 1 588 –971 

 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2011 till 2014 
Kronor per invånare 

 2011 2012 2013 2014 

Inkomstutjämning, netto (+) 5 333 5 619 5 827 6 032 

Strukturbidrag (+) 162 162 162 162 

Införandebidrag (+) 0 0 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 5 496 5 781 5 989 6 194 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 6 520 6 188 6 155 6 093 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 1 024 407 166 –101 

 

Reviderad LSS-utjämning 2011 
SCB:s reviderade utfall i utjämningssystemet för LSS publicerades den 15 mars. Ef-
tersom Socialstyrelsen uppmanat kommunerna att se över insatsstatistiken för 2009 
vill vi uppmärksamma kommunerna på förändringarna. 

Totalt 27 kommuner har korrigerat boendeinsatser för 247 brukare, som påverkar ut-
jämningen i år. Utjämningen påverkas både för de kommuner som ändrat i insatssta-
tistiken och de som inte gjort det. Det reviderade utfallet finns på SCB:s webbplats, 
www.scb.se. 

Befolkningsprognos 
Den 15 april presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) en reviderad befolknings-
prognos för åren 2011–2060. Den reviderade prognosen förutspår en något långsam-
mare befolkningstillväxt för de närmaste åren än den tidigare prognosen. Detta beror 
på främst på antaganden om minskad invandring. Även barnafödandet prognostiseras 
att minska något. Mer om prognosen finns att läsa på SCB:s webbplats: 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____311541.aspx 

I tabell 6 syns den nya prognosen, omräknad till befolkningen per första november 
respektive år. 

http://www.scb.se/
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Tabell 6. Befolkningsprognos för åren 2010–2014 

 2010 (utfall) 2011 2012 2013 2014 

Befolkning 1 nov 9 408 320 9 479 608 9 543 443 9 606 021 9 666 402 

Procentuell förändring   0,758 0,673 0,656 0,629 

 

En förändrad totalbefolkning påverkar alla kommuner genom en förändrad medelskat-
tekraft och därmed en förändrad kompensation/avgift i inkomstutjämningen. Med den 
aktuella skatteunderlagsprognosen blir medelskattekraften 114 kronor högre år 2012 
med den nya befolkningsprognosen. 

I ”Prognosunderlag K 2011-2015” (se nedan) görs inga befolkningsprognoser för en-
skilda kommuner. Alla kommuner förutsätts öka i samma takt som riket. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2011–2015 
Från och med i år skickar vi inte längre någon kommunspecifik bilaga 1. Den tidigare 
bilagan har ersatts med ett Excelblad ”Prognosunderlag K 2011-2015”, som i samband 
med varje uppdatering av beräkningarna publiceras på vår webbplats på nedanstående 
länk. 

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och 
bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för 
åren 2011–2015. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. Av tabell 7 framgår om 
och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. En mer utförlig tabell som 
innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar som aviserats före 2010 finns på 
vår webbplats via rubriken Vi arbetar med, Ekonomi, Budget och planering, Statsbi-
drag. 

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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Tabell 7. Specificering av vissa statsbidrag åren 2011–2014 

Statsbidrag 
  

2011 2012 2013 2014 
Läs mer i 
cirkulär 

Tillskott kommunalekonomisk utjämning vårpro-
position 2009 

I progn? Ja Ja Ja Ja 09:23 

Belopp 3 500 3 500 3 500 3 500 Mnkr 

  372 369 366 364 Kr/inv 

Tillfälligt tillskott budgetproposition 2011 I progn? Ja 

   

10:63 

Belopp 2 100 

   

Mnkr 

  223       Kr/inv 

Anhörigstöd I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 

Belopp 300 300 300 300 Mnkr 

  32 32 31 31 Kr/inv 

Nya skollagen I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 

Belopp 38 73 70 70 Mnkr 

  4 8 7 7 Kr/Inv 

Effektiviseringar nya gymnasieskolan1 I progn? 

 

Ja Ja Ja 10:63 

Belopp 

 

–675 –895 –1360 Mnkr 

    –71 –94 –141 Kr/Inv 

Införande av betyg från åk 6 I progn? 

 

Ja Ja Ja 10:63 

Belopp 

 

59 118 118 Mnkr 

    6 12 12 Kr/Inv 

Ökad undervisningstid i matematik I progn? 

  

Ja Ja 10:63 

Belopp 

  

250 500 Mnkr 

      26 52 Kr/Inv 

Fler nationella prov I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 

Belopp 40 40 40 40 Mnkr 

  4 4 4 4 Kr/Inv 

Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Dan-
mark o Sverige 

I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 

Belopp 124 124 124 124 Mnkr 

  13 13 13 13 Kr/Inv 

Undervisning till asylsökande barn I progn? 

    

10:63 

Belopp 

    

Mnkr 

          Kr/inv. 

Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 

Belopp 4 920 4 920 4 920 4 920 Mnkr 

  523 518 515 511 Kr/inv 

1. Helårseffekt av effektiviseringar i gymnasieskolan antas vara 2015, då statsbidragen minskar med 
sammanlagt 1 930 mnkr. 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 11:07) beror på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 
• Reviderad LSS-utjämning 2011 
• Ny befolkningsprognos 
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Beräkningarna bygger i övrigt på 2011 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2011–2015  
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 informerar 
kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen. 

Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller 
finansfunktion. Priset är 2 500 kronor för nytillkomna användare och 1 500 kronor för 
de som haft modellen 2010. 

Vi erbjuder två kurser under 2011. Förutom att gå igenom modellen görs även en ge-
nomgång av utjämningssystemet. Se mer information nedan. 

Beställningsblanketten kan även hämtas från vår webbplats www.skl.se under Vi 
arbetar med. Klicka på Ekonomi, Budget och planering, Skatter och bidrag. 

Kurs i utjämningssystemet och modellen Skatter och  
Bidrag 
För nytillkomna användare erbjuder vi fredagen den 16 september årets andra kurs i 
utjämningssystemet och modellen skatter och bidrag. Förmiddagen ägnas åt en ge-
nomgång av utjämningssystemets grunder plus eventuella aktuella frågor med kopp-
ling till systemet. 

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

Plats Lexicon, Klarabergsviadukten 70, Stockholm 

När Fredagen den 16 september, kl. 9.30–16.30 

Preliminärt program 

  9.30–10.00  Kaffe 
10.00–12.30  Utjämningssystemet 
12.30–13.30  Lunch 
13.30–16.30  Modellverktyget ”Skatter & bidrag” 

Kostnad: 1 500 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms. 

Anmälan: via e-post till Birgitta Westlund (birgitta.westlund@skl.se) eller tfn 08-
452 77 53 senast den 1 september. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt faktura-
adressen och om du vill ha specialkost. 
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Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, 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_11021nr2.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”. 

Obs! Från och med i år finns det på vår webbsida en Excelfil ”Manuell_uppdate-
ring_SKB_2011.xls” där man kan kopiera de värden som behövs för den manu-
ella uppdateringen. I filen har varje cirkulär ett eget blad. Dessutom finns befolk-
ningsuppgifter på separata blad i samma fil. De cellhänvisningar som anges nedan 
finns också angivna i Excelfilen. Klicka på Ekonomi, Budget och planering, Skatter 
och bidrag K, Uppdatering K och välj att ladda ner filen ”Manuell_uppdatering_ 
SkoB2011.xls”. 

• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell 
2, andra raden.  

• Skriv in reviderad befolkningsprognos på riksnivå i cellerna D26–G26. Värdena 
finns i ”Prognosunderlag K 2011-2015 11021”, cellerna D41–G41. Prognosun-
derlaget finns på vår webbplats på nedanstående länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

• Skriv in vår reviderade framskrivning av kommunens befolkning i cellerna D29–
G29. Eventuella formler ska ersättas. Uppgifterna finns i ”Prognosunderlag K 
2011-2015 11021”, cellerna D43–G43. 

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2012 till 2015 i celler-
na D35–G35. Beloppen är: 53 268,917; 55 613,443; 57 946,938; 60 322,841 

• Skriv in beloppen för strukturbidrag åren 2012–2015 i cellerna D42–G42. Belop-
pen är: 1 532,126; 1 542,447; 1 552,554; 1 562,305 

• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Värden finns i 
tabell 1, rad 7. 

• Skriv in reviderad LSS-utjämning 2011 i cell C70. Värdet hittar du i ”Prognosun-
derlag K 2011-2015 11021”, cell C27. Eventuell formel ska skrivas över. 

Nedanstående ändringar behöver eventuellt göras på blad 2 Indata och blad 4 Kost-
nadsutjämning. 

• Sedan slutet av februari har befolkningsuppgifter per den 1.1 2011 (eller 31.12 
2010) kunnat hämtas på vår webbplats för uppdatering av modellen. De som inte 

http://www.skl.se/modellensob
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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redan har gjort denna uppdatering kan hämta uppgifterna på vår webbplats och 
”kortadressen” www.skl.se/modellensob. Välj sidan Folkmängdsiffror och befolk-
ningssiffror per den 1 januari. Uppgifterna finns också i filen ”Manuell_uppdate-
ring_ SKB_2011.xls”, se information ovan. I filen finns uppgifterna på bladet ”Be-
folkning 1 jan 2011”. Cellhänvisningar finns i Excelfilen. 
OBS! De som använder den förenklade uppdateringen behöver inte lägga in dessa 
uppgifter, de ingår i uppdateringsfilen. 

Följande ändringar behöver göras på blad 4 Kostnadsutjämning. 

• Ny befolkningsprognos i åldersgrupper för riket per den 1.1 2012–2014 (eller 31.12 
2011–2013) kan hämtas på vår webbplats och ”kortadressen” 
www.skl.se/modellensob . Välj sidan Uppdatering K. Under rubriken Manuell 
uppdatering går det att ladda ned filen ”Manuell_uppdatering_ SKB_2011.xls”. 
Uppgifterna finns på bladet ”Befolkningsprognos k-utj riket”. Cellhänvisningar 
finns i Excelfilen. 
OBS! De som använder den förenklade uppdateringen behöver inte lägga in dessa 
uppgifter. 

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 Totala intäkter: 

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrigeringen av slutav-
räkningen för år 2010 i cell H28 (144 kr/inv.). 

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2011 
års inkomster i cell H30 (691 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 återigen skriver in ordet ”kom-
mun”. 

Tidpunkter under 2011 
Fler tidpunkter finns på vår webbplats via rubriken Vi arbetar med, Ekonomi, Ekono-
mikalendern. 

Senast 5 maj Vi presenterar ny prognos för utjämningssystemen 

11–13 maj Finansdagarna 2011, Stockholm 

v. 24 Vi presenterar extra prognos för LSS-utjämningen 

prel 4 aug Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall 

18 aug Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos 

prel 8 sep Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall 

20 sep Regeringen presenterar Budgetpropositionen 

30 sep Vi presenterar beslut om eventuell förändring av diskonteringsräntan 
för RIPS 

3 okt Vi presenterar ny prognos för utjämningssystemen 

prel 6 okt Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall 

prel v.41 Vi presenterar Ekonomirapporten, inkl. ny skatteunderlagsprognos 

http://www.skl.se/modellensob
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nov Bokslutsdagar i Malmö, Stockholm, Göteborg och Luleå 

15–17 nov Kvalitetsmässan i Göteborg 

21 nov Skatteverket presenterar slutligt taxeringsutfall 

dec Vi publicerar definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2011 

prel 15 dec Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2011 

15 dec Vi presenterar internräntan för 2012 

19–23 dec SCB presenterar utfall utjämningssystemen 

v. 51 Vi presenterar ny prognos för fastighetsavgiften 2012 

v. 51 Cirkulär om redovisningsfrågor 

 

Gör som 300 andra kommunalekonomer: Prenumerera gärna på nyheter från 
www.skl.se, området Ekonomi och statistik. Under vårt område Ekonomi (under Vi 
arbetar med) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras 
löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-
452 79 10, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Håkan Hellstrand (makroe-
konomi) 08-452 78 19, Derk de Beer (utjämningssystemet, statsbidrag) 08-452 77 42, 
Peter Sjöquist (LSS-utjämning) 08-452 77 44. 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 

 
 
Annika Wallenskog 

 Mona Fridell 

Bilagor 
Prognosunderlag K 2011-2015 11021”, finns på vår webbplats på nedanstående länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

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