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

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Preliminärt taxeringsutfall augusti 

• Utfall befolkningsstatistik per den 30 juni 2011 

• Sammanvägt prisindex kommunal verksamhet 

• Risk för sänkt kalkylränta för pensioner 

• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Samtidigt med detta cirkulär publiceras MakroNytt nr 2/2011. Där finns en fylligare 
presentation av den samhällsekonomiska bild som ligger till grund för skatteun-
derlagsprognosen. 

Återhämtningen tar paus 
De senaste veckornas turbulens på de finansiella marknaderna har tillsammans med 
oväntat svag statistik från USA medfört att vi justerat ned vår bild av den svenska 
ekonomins utveckling. Vi räknar nu med att tillväxttakten för svensk BNP under in-
nevarande och kommande tre kvartal hamnar ner mot 1,5 procent i årstakt. Det inne-
bär en halvering jämfört med vad vi tidigare räknat med. Tillväxten för helåret 2011 
blir trots denna nedjustering relativt hög. Den höga tillväxten under loppet av ifjol och 
under första halvan av i år gör att BNP beräknas öka med 4,5 procent 2011 jämfört 
med 2010. För 2012 begränsas tillväxten till 2,0 procent. 

Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att sysselsättningens utveckling försvagas. 
Sedan slutet av 2009 har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat med 
bortemot 4 procent. En fortsatt uppgång förutses under andra halvåret i år. Men under 
2012 avstannar denna utveckling och sysselsättningen minskar till och med något un-
der första halvåret. Mot denna bakgrund stiger arbetslösheten. Den öppna arbetslös-
heten beräknas uppgå till i genomsnitt 7,7 procent 2012 jämfört med 7,6 procent i år. 
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Att ökningen inte blir större förklaras av att ett antal personer väljer att lämna eller 
inte träda in i arbetskraften när chanserna att få arbete minskar. 

Eftersom det i utgångsläget förekommer lediga resurser, exempelvis i form av arbets-
lösa, kommer produktion och sysselsättning att under åren 2013–2015 växa snabbare 
än vad som är normalt. Till följd av den nedjustering vi nu gör i prognosen för 2012 
blir dessa tillväxttal högre än i föregående prognos. Utgångsläget 2012 ligger lägre, 
men målet om konjunkturell balans 2015 ligger kvar på samma nivå som förut. Det 
låga resursutnyttjande som präglat den svenska ekonomin alltsedan finanskrisen bröt 
ut har bidragit till att pris- och löneökningarna blivit lägre än normalt. Underliggande 
inflation och löneökningstakt beräknas först 2015 nå upp till 2 respektive 4 procent 
när ekonomin når jämvikt. 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BNP* –5,3 5,4 4,5 2,0 3,4 3,9 3,5 

Sysselsättning, timmar* –2,4 1,7 1,6 0,1 1,0 1,4 0,9 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 8,4 7,6 7,7 7,1 6,3 5,8 

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

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

Konsumentpris, KPIF 1,7 2,0 1,4 1,3 1,7 1,9 2,0 

Konsumentpris, KPI –0,5 1,2 2,9 1,6 2,3 2,5 2,3 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Nedreviderat skatteunderlag 2012–2013 
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 MakroNytt 2/2011. 

Skatteverket har presenterat ett första preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 2010. 
Det visar en ökning av skatteunderlaget med 1,9 procent jämfört med år 2009. Nor-
malt brukar skatteverkets prognos i de preliminära utfallen underskatta det slutliga 
taxeringsutfallet. På grund av att det i år är en låg andel registrerade deklarationer är 
det svårt att dra mer exakta slutsatser på grundval av det Skatteverket publicerat. Det 
preliminära utfallet föranleder inte någon ändring av den bedömning vi gjorde i maj, 
en ökning med 2,1 procent 2010 (se cirkulär 11:21). 

Under år 2010 och första halvåret 2011 har arbetade timmar givit ett relativt stort posi-
tivt bidrag till skatteunderlaget. I år kommer också ett rejält tillskott från löneökning-
ar. När den ekonomiska återhämtningen nu tar en paus minskar sysselsättningens ef-
fekt på skatteunderlaget. Det svagare läget på arbetsmarknaden leder till att även bi-
draget från löneökningar blir mindre de närmaste åren. Dessutom faller inflationstak-
ten år 2012, bland annat till följd av ett avbrott i Riksbankens höjningar av reporäntan. 
Den sammantagna effekten på skatteunderlaget är att det visserligen växer med nästan 
tre procent i år trots den urholkning som sker genom höjningen av grundavdraget för 
pensionärer. Sedan följer ett par år med relativt svag skatteunderlagstillväxt innan 
ökningstakten åter tilltar mot slutet av perioden. 
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Realt sett, det vill säga sett till hur mycket verksamhet som kan finansieras med skat-
tepengar utan att skatten höjs, växer skatteunderlaget i god takt hela perioden. Den 
största reala ökningen uppstår år 2011 trots den svaga nominella utvecklingen detta år. 
Det förklaras av att den låga nominella ökningstakten beror på en relativt stor höjning 
av grundavdragen för pensionärer (som kommuner och landsting kompenseras för via 
statsbidrag) samtidigt som pris- och löneökningstakten är måttlig. När den nominella 
ökningstakten blir större 2014–2015 stiger också priser och löner snabbare, vilket hål-
ler tillbaka ökningen av skatteunderlagets köpkraft. 

Tabell 2. Skatteunderlagstillväxt i procent och bidrag från olika komponenter i  
procentenheter 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Summa exkl regelförändringar 2,8 4,3 3,3 3,8 4,5 4,4 

Summa 2,1 2,8 3,3 3,8 4,5 4,4 

Timlön 0,8 2,7 2,3 2,5 2,9 3,2 

Sysselsättning  1,4 1,3 0,1 0,8 1,1 0,7 

Sociala ersättningar 0,3 0,2 1,2 0,8 0,8 0,9 

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

Avdrag –0,5 –1,5 –0,4 –0,5 –0,6 –0,5 

Realt skatteunderlag 0,6 2,3 1,3 1,5 1,8 1,5 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Jämfört med vår förra prognos (se cirkulär 11:21) förutser vi nu lägre ökningstakt för 
skatteunderlaget åren 2012 och 2013 men högre 2014 – 2015. Det beror framför allt 
på att den svagare tillväxten i ekonomin nu väntas leda till att sysselsättningen stagne-
rar andra halvåret i år och minskar något i början av nästa år. Det betyder mindre ök-
ning av antalet arbetade timmar år 2011 och, framför allt, 2012. Vi räknar dock fortfa-
rande med att ekonomin åter kommer att vara i balans år 2015, vilket betyder att 
sysselsättningen ökar snabbare åren 2014–2015 än i förra prognosen. Effekterna av 
den ändrade prognosen för sysselsättningsutvecklingen motverkas i viss mån av att 
prognosen för inkomst av arbetslöshetsersättning och aktivitetsbidrag reviderats i mot-
satt riktning. 

Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010–2015 

SKL, aug 2011 2,1 2,8 3,3 3,8 4,5 4,4 22,9 

ESV, jun 2011 2,4 2,7 4,1 4,4 4,1 4,2 24,1 

SKL, maj 2011 2,1 2,8 4,2 4,4 4,2 4,1 23,9 

VP, apr 2011 2,6 1,7 4,8 4,9 4,5 4,6 25,4 

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

 Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Vår prognos visar betydligt större ökning än regeringens avseende skatteunderlagstill-
växten år 2011. Det förklaras till övervägande del av skillnader i bedömningen av lö-
neökningstakten. De närmast kommande åren förutser SKL mindre ökningar av skat-
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teunderlaget än regeringen. Det beror huvudsakligen på långsammare ökning av löne-
summan i SKL-prognosen, främst färre arbetade timmar. 

Även jämfört med Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar vår bedömning på 
större ökning år 2011 men svagare utveckling de närmaste åren därefter. Också i detta 
fall är det skillnader i bedömningen av lönesummans ökning som är den viktigaste 
förklaringen till differenserna. 

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. Jämfört med vår prognos i maj (cirkulär 11:21) 
har det inte skett någon förändring. 

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. Jämfört med vår prognos i 
maj (cirkulär 11:21) har det inte skett någon förändring. 

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 

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2011 till 2014 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014 

Inkomstutjämning, netto (+) 50 177 52 737 54 742 57 205 

Strukturbidrag (+) 1 521 1 525 1 535 1 545 

Införandebidrag (+) 0 0 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 51 709 54 262 56 277 58 750 

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

Differens → Regleringspost (2)–(1) 9 630 4 395 2 466 –221 
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Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2011 till 2014 
Kronor per invånare 

 2011 2012 2013 2014 

Inkomstutjämning, netto (+) 5 333 5 563 5 736 5 955 

Strukturbidrag (+) 162 161 161 161 

Införandebidrag (+) 0 0 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 5 496 5 724 5 897 6 116 

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

Differens → Regleringspost (2)–(1) 1 024 464 258 –23 

 

Preliminärt taxeringsutfall augusti 
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen har skatteverket sammanställt 
ett första preliminära utfall över beskattningsbar förvärvsinkomst fört inkomståret 
2010 (taxeringsår 2011). Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats: 
http://www.skatteverket.se/skatter/taxeringsutfall/laddataxbest.4.5098f9104ec1b57328
000205.html 

Det finns stora variationer mellan kommunerna i förändringen av den beskattnings-
bara förvärvsinkomsten mellan 2010 och 2009. Den största ökningen uppgår till 6,0 
procent medan den största minskningen uppgår till –3,6 procent. Det preliminära ut-
fallet bygger på 94,4 procent av deklarationerna. Normalt brukar augustiutfallet bygga 
på 97–98 procent av deklarationerna, varför detta första preliminära utfall kan vara 
något mer missvisande än vanligt. I 26 kommuner ligger andelen granskade deklarat-
ioner under 90 procent. Hur stor andel av deklarationerna som granskats i respektive 
kommun finns på webbplatsen som hänvisas till ovan. Det slutliga taxeringsutfallet 
beräknas vara klart den 21 november. 

Befolkningsutfall per den 30 juni 2011 
I våra beräkningar görs inga befolkningsprognoser för enskilda kommuner. Alla 
kommuner förutsätts öka i samma takt som riket. Däremot tar vi hänsyn till det be-
folkningsutfall per 30 juni 2011 som SCB presenterade den 15 augusti. Utfallet finns 
att hämta på nedanstående webbsida: 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228191.aspx 

Kommuner som ökat mer än genomsnittet under första halvåret beräknas få en snab--
bare befolkningstillväxt för helåret och vice versa. Se ”Prognosunderlag K 2011–2015 
11034. 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta 
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhet-
ens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i 
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbruk-
ning. I tabellen nedan redovisas vår aktuella prognos för perioden 2011 – 2015. Nästa 
prognos publiceras i oktober. Syftet med publiceringen är att de kommuner som så 

http://www.skatteverket.se/skatter/taxeringsutfall/laddataxbest.4.5098f9104ec1b57328000205.html
http://www.skatteverket.se/skatter/taxeringsutfall/laddataxbest.4.5098f9104ec1b57328000205.html
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önskar ska kunna räkna om mellan löpande och fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med 
samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler. 

Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      

Arbetskraftskostnader 1,023 1,025 1,028 1,033 1,036 

Övrig förbrukning 1,012 1,012 1,017 1,018 1,020 

Prisförändring 1,019 1,021 1,024 1,028 1,031 

 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningar-
na för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och av-
talsenliga kollektiva avgifter. Prognosen för kommande år baserar sig på timlöneut-
vecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos och beslutade förändringar 
av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsat-
sen, bl.a. till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar 
denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför 
justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av vår prognos för KPIX, dvs. konsumentprisindex 
exklusive räntekostnader för egnahem. Lönekostnader respektive övriga prisföränd-
ringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna. 

Risk för sänkt kalkylränta för pensioner 
Den svagare internationella konjunkturen och den finansiella turbulensen har medfört 
att den tioåriga statsobligationsräntan har sjunkit kraftigt . Räntan är den 15 augusti 
nere på 2,2 procentenheter. Det är den lägsta noteringen sedan 1938. 

Riktlinjerna för pensionsskuldsberäkningen säger att när indikatorn går utanför ripsin-
tervallet så ska beslut tas om en eventuell förändrad ränta. RIPS-indikatorn ser ut att 
gå under nedre gränsen i intervallet nu i augusti. 

Kommittén för övervakning av RIPS-indikatorn träffas normalt sett en gång om året, i 
september. Med anledning av att RIPS-indikatorn närmade sig den undre gränsen i 
intervallet var det dock ett extramöte i april. Bedömningen på aprilmötet var att indi-
katorn skulle klara att hålla sig inom intervallet. Men sedan dess har räntan inte ut-
vecklats enligt prognosen – därför behöver vi nu signalera att en justering av diskonte-
ringsräntan i pensionsskuldsberäkningen kan komma att bli nödvändig. 

RIPS-kommittén träffas i slutet av september. Vi återkommer med information efter 
detta möte. 

En justering av räntan nedåt innebär att pensionsskulden ökar kraftigt. 
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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 Excel-blad ”Prognosunderlag K 2011–2015”, som i sam-
band med varje uppdatering av beräkningarna publiceras på vår webbplats på nedan-
stående länk. 

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

Genom att i Excel-filen 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 –1 360 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. 
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Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 11:30) beror på: 

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Utfall befolkningsstatistik per den 30 juni 2011 

• Preliminärt taxeringsutfall augusti 

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. 

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

Vi erbjuder två kurser i modellen och utjämningssystemet per år. Höstens kurs är re-
dan fullbokad. Om intresset är stort försöker vi anordna ytterligare ett tillfälle under 
hösten.  

Modellen ”Skatter och bidrag” 
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen: 

• Uppdateringsfil_11034nr5.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 Excel-fil ”Manuell_upp-
datering_SKB_2011.xls” där man kan kopiera de värden som behövs för den 
manuella uppdateringen. I filen har varje cirkulär ett eget blad. Dessutom finns 

http://www.skl.se/modellensob
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befolkningsuppgifter och prislappar på separata blad i samma fil. De cellhänvisning-
ar som anges nedan finns också angivna i Excel-filen. Klicka på Ekonomi, Budget 
och planering, Skatter och bidrag K, Uppdatering K och välj att ladda ner filen ”Ma-
nuell uppdatering SKB 2011”. 

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

• Skriv in kommunens preliminära taxering för skatteintäkter 2010 i cellen C20. 
Värdena finns i ”Prognosunderlag K 2011–2015 11034”, cell C47. 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 11034”, cellerna D43–G43. 

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2012 till 2015 i celler-
na D35–G35. Beloppen är: 52 737,330; 54 742,141; 57 204,814; 59 721,055 

• Skriv in beloppen för strukturbidrag åren 2012–2015 i cellerna D42–G42. Belop-
pen är: 1 524,796; 1 535,059; 1 545,124; 1 554,838 

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

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. 

prel 8 sep Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall 

15 sep Seminarium om utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag, 
Stockholm Obs! Fullbokat. 

19 sep Kommunernas Finansnätverk, Stockholm 

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 

14 okt Vi presenterar Ekonomirapporten, inkl. ny skatteunderlagsprognos 

nov Bokslutsdagar i Malmö, Stockholm, Göteborg och Luleå 

15–17 nov Kvalitetsmässan i Göteborg 

21 nov Skatteverket presenterar slutligt taxeringsutfall 

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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dec Vi publicerar definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2011 

prel 15 dec Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2011 

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, Madeleine Holm (sammanvägt prisindex kommunal verksam-
het) 08-452 77 87, Siv Stjernborg 08-452 77 51 och Kajsa Jansson 08-452 78 62 (kal-
kylränta för pensioner). 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 11034”, finns på vår webbplats på följande länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

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