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Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

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

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Rekyl som bäddar för rekord 
Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordartad 2010. Aldrig tidigare, i 
modern tid, har efterfrågan ökat så mycket. Vilket naturligtvis delvis förklaras av mot-
svarande fall 2009. Sverige har dock, av olika skäl, klarat sig bättre än många andra 
länder. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förvänt-
ningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt även i år. BNP 
beräknas öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (antal arbetade timmar) 
stiger med 1,8 procent. Även 2012 blir BNP-tillväxten hög, drygt 3 procent. 

Utvecklingen har varit stark över hela linjen. Återhämtningen i världshandeln har in-
neburit att den svenska exporten har ökat mycket kraftigt. Normaliserade förhållanden 
på de finansiella marknaderna och en ökad tillgång på krediter har bidragit till en lik-
nande uppåtriktad rekyl för investeringarna. Inte minst bostadsinvesteringarna har 
under det senaste året ökat kraftigt. Till exportens och investeringarnas starka tillväxt 
ska läggas att också hushållens konsumtionsutgifter har utvecklats förhållandevis väl. 
Trots att hushållens reala inkomster endast ökade med knappt 1 procent i fjol kom 
hushållens konsumtionsutgifter att växa med över 3 procent. 

Arbetsmarknaden förbättras nu snabbt tack vare den växande efterfrågan. Den starka 
sysselsättningsuppgången som inleddes sista kvartalet 2009 höll i sig också under 
fjärde kvartalet i fjol. Antalet arbetade timmar är nu uppe i nivå med den föregående 
toppen andra kvartalet 2008. Antalet sysselsatta är dock fortfarande något färre än den 
tidigare toppen, det saknas fortfarande drygt 20 000 sysselsatta. Vi räknar med att 
produktionen växer betydligt starkare under 2011 än antalet arbetade timmar. Det in-
nebär att en del av den produktivitetsminskning som skett hämtas in igen.  

De löneavtal som slöts på svensk arbetsmarknad under våren 2010 innebar timlöneök-
ningar på runt 1,7 procent per år exklusive löneglidning och runt 2,5 procent inklusive 
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löneglidning. De låga ökningstalen förklaras av det usla arbetsmarknadsläget. Vi antar 
att timlöneökningarna successivt närmar sig en nivå på upp mot fyra procent per år i 
takt med att jämvikt uppnås på arbetsmarknaden. 

Regeringens mål för den offentliga sektorns finansiella sparande är 1 procent av BNP 
över en konjunkturcykel. Vårt beräknade överskott på 1,5 procent, när ekonomin be-
finner sig i jämvikt 2015, innehåller således en säkerhetsmarginal till målet. 

Den nya, mer positiva, skatteunderlagsprognosen innebär förbättrade förutsättningar 
för kommunsektorn. Givet samma volymökningar som i vår decemberprognos blir 
den totala resultateffekten i år plus 2,3 miljarder för kommunerna och plus 1,1 miljar-
der kronor för landstingen. Nästa år blir den betydligt mindre. Trots förstärkningen av 
resultaten kvarstår det mer långsiktiga problemet att intäkterna normalt knappast täck-
er de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Kommu-
ner och landsting står fortfarande inför stora omprövningar. 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BNP* –5,3 5,3 4,3 3,3 3,3 3,2 

Sysselsättning, timmar* –2,6 2,0 1,8 0,7 0,6 0,5 

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

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

Timlön, konjunkturlönestatisti-
ken 

3,4 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8 

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

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

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Skatteunderlaget 
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 nr 1/2011. 

Lönesummans ökningstakt (jämfört med motsvarande period ett år tidigare) utveckla-
des dramatiskt under 2010, det fjärde kvartalet var ökningstakten fem procentenheter 
högre än första kvartalet. Utvecklingen förklaras delvis av att en stor del av de nya 
lönerna enligt avtal som slöts under våren betalades ut först mot slutet av året, med 
relativt stora retroaktiva belopp som följd. Dessutom fortsatte sysselsättningen under 
att stiga i god takt även under slutet av året. 

Återhämtningen på arbetsmarknaden innebär att arbetade timmar fortsätter ge ett posi-
tivt bidrag till skatteunderlaget, se tabell 2. Det gäller framför allt i år, då utvecklingen 
under år 2010 medför ett stort ”överhäng” in i 2011. En stor del av skillnaden i arbe-
tade timmar mellan helåren 2010 och 2011 beror alltså på den uppgång som skedde 
under senare delen av 2010. Ökningstakten väntas successivt avta, vilket leder till att 
sysselsättningen bidrar mindre till skatteunderlagstillväxten framöver. Det motverkas 
delvis av att löneökningstakten förutses stiga efter hand som situationen på arbets-
marknaden blir stramare. När den automatiska balanseringen av det allmänna pens-



 CIRKULÄR 11:07 
 2011-02-15 3 (9) 

 

ionssystemet i stort sett upphör att hålla tillbaka pensionsinkomsterna efter 2011 ger 
dessutom ökande pensioner åter ett positivt bidrag till skatteunderlagstillväxten. 

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

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Summa exkl regelförändringar 2,5 3,7 4,1 4,1 4,0 

Summa 1,8 2,3 4,1 4,1 4,0 

Timlön 0,7 2,3 2,7 2,9 3,1 

Sysselsättning  1,5 1,4 0,6 0,5 0,4 

Sociala ersättningar 0,1 –0,1 1,0 1,0 0,9 

Övriga inkomster 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Avdrag –0,6 –1,5 –0,3 –0,5 –0,5 

Realt skatteunderlag 0,5 1,5 1,7 1,5 1,2 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

När vi gjorde vår förra prognos (se tabell 3) visste vi utfallet för lönesumman till och 
med september. Vi räknade då med att sysselsättningen skulle fortsätta tillta och att 
betydande belopp i retroaktiva löner återstod att betala ut. Men enligt färsk statistik 
från Skatteverket över vår indikator för lönesumman överträffade utvecklingen våra 
förväntningar. Vi har därför reviderat upp lönesumman för år 2010 ett par tiondels 
procent. 

En följd av den oväntat snabba ökningen av arbetade timmar under slutet av förra året 
är att sysselsättningsnivån nu beräknas bli högre 2011 än vi förutsåg i decemberpro-
gnosen. Därför har vi gjort en betydande upprevidering av sysselsättningsförändringen 
mellan åren 2010 och 2011. I övrigt är förändringarna jämfört med förra prognosen 
små. Vi prognostiserar nu något högre löneökningstakt, medan sysselsättningsutveckl-
ingen mot slutet av perioden förutses bli lite svagare än i förra bedömningen. Änd-
ringarna avseende sysselsättning och löneutveckling har även påverkat prognosen för 
de inkomstindexerade pensionerna. Därutöver ser vi nu en snabbare ökning av grund-
avdraget mot slutet av perioden. 

Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

 2010 2011 2012 2013 2014 2010–2014 

SKL, feb 2011 1,8 2,3 4,1 4,1 4,0 17,5 

ESV, dec 2010 1,6 2,1 3,4 3,7 3,8 15,4 

SKL, dec 2010 1,7 1,6 4,0 4,2 4,2 16,7 

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

*Taxeringsutfallet för år 2009 var inte känt när prognosen gjordes. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Som framgår av tabell 3 är skillnaderna mellan SKL:s och Ekonomistyrningsverkets 
(ESV) prognoser betydande. Differensen förklaras till stor del av att ESV förutser av-
sevärt mindre ökning av pensionsinkomsterna än SKL. Det har också stor betydelse 
att ESV-prognosen bygger på svagare sysselsättningstillväxt och lägre löneökningar. 
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Skillnaderna jämfört med den prognos regeringen presenterade i höstens budgetpropo-
sition är betydligt mindre. Differensen förklaras av att inkomster av sociala ersättning-
ar ökar något mer i SKL:s prognos än enligt regeringens bedömning och avdragen 
ökar något långsammare. Dessutom räknar SKL med större löneökningar, men effek-
ten på lönesumman motverkas av att regeringen förutser snabbare sysselsättningsök-
ning. 

Bra real skatteunderlagstillväxt 
I reala termer, det vill säga sett till hur mycket verksamhet kommuner och landsting 
kan finansiera med skatteintäkter utan att ändra utdebiteringen, växer skatteunderlaget 
i god takt hela perioden. Det är delvis en effekt av den sysselsättningsökning som föl-
jer av konjunkturåterhämtningen. Men det är också en effekt av en snabb ökning av 
pensionsinkomsterna när den automatiska balanseringen inte längre bromsar pension-
ärernas inkomster efter 2011. Lönerna beräknas öka mer än priset på varor och tjäns-
ter. Det innebär ett betydande realt tillskott till skatteunderlaget även från löneökning-
ar. 

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 1,8 procent för 2010. Med denna högre uppräkning uppgår prognosen för avräk-
ning 2010 till 492 kronor, vilket medför en korrigering på 36 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 399 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 52 802 54 967 57 164 

Strukturbidrag (+) 1 521 1 533 1 544 1 555 

Införandebidrag (+) 0 0 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 51 709 54 336 56 512 58 719 

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

Differens → Regleringspost (2)–(1) 9 630 4 322 2 232 –191 

 

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

 2011 2012 2013 2014 

Inkomstutjämning, netto (+) 5 333 5 567 5 752 5 941 

Strukturbidrag (+) 162 162 162 162 

Införandebidrag (+) 0 0 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 5 496 5 728 5 914 6 103 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 6 520 6 184 6 147 6 083 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 1 024 456 234 –20 

 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2011–2015 
Från och med denna skatteunderlagsprognos kommer vi inte längre att skicka någon 
kommunspecifik bilaga 1. Den tidigare bilagan kommer att ersättas med ett Excel-blad 
”Prognosunderlag_K_2011–2015.xls”, som i samband med varje uppdatering av be-
räkningarna publiceras på vår webbplats på nedanstående webbsida: 
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 6 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 6. 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 

Äldreomsorg 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. 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 10:83) beror på: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
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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. Den första kursen hålls i Stockholm den 18 mars, se 
nedan. Vi återkommer med kursdatum inför hösten. 

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 18 mars årets första kurs i utjäm-
ningssystemet och modellen skatter och bidrag. Förmiddagen ägnas åt en genomgång 
av utjämningssystemets grunder plus eventuella aktuella frågor med koppling till sy-
stemet. 

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 18 mars, 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: 1 500 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 7 mars. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt fakturaadressen 
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_11007nr1.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. 

Befolkningsuppgifter per den 31 december 2010 

Den 18 februari publicerar SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2010. 
Dessa uppgifter används i modellen som befolkning per den 1.1 2011. På blad 2 cel-
lerna C73–C91 ska de kommunvisa uppgifterna finnas och på blad 4 C118–C136 ska 
rikets uppgifter in. Vi kommer senast den 21 februari att lägga ut en fil med befolk-
ningsuppgifterna på vår webbplats: Vi arbetar med/Ekonomi/Budget och plane-
ring/Skatter och bidrag K/Befolkningsiffror. Eftersom det är definitiva uppgifter gör 
det inget om formlerna i cellerna förstörs. Därför kan även kommuner som använder 
förenklad uppdatering klistra in värdena. De nya befolkningsuppgifterna kommer an-
nars att uppdateras i samband med nästa uppdateringstillfälle. 

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 samma webbsida som ovan Excel-filen Ma-
nuell_uppdatering_SkoB_2011.xls där man lätt kan kopiera de värden som be-
hövs för den manuella uppdateringen. I filen kommer varje cirkulär att ha sin 
egen flik. De cellhänvisningar som anges nedan finns också angivna i Excel-filen. 

• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell 
2, andra raden. Värdet för 2015 kan sättas till 4,0. 

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2012 till 2015 i celler-
na D35–G35. Beloppen är: 52 802,475; 54 967,213; 57 164,095; 59 452,056 

• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Värden finns i 
tabell 1, rad 6. 

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 (36 kr/inv.). 

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2011 
års inkomster i cell H30 (399 kr/inv.). 

http://www.skl.se/modellensob
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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. 

17 feb  Budgetdagen 2011 i Malmö 
22 feb  Budgetdagen 2011 i Stockholm 
3 mars  Budgetdagen 2011 i Göteborg 
18 mars Seminarium om Skatter & bidrag  
v. 12–13 Vi presenterar ny prognos för fastighetsavgiften 2012 
mars  Vi presenterar reviderat utfall för LSS 
13 apr   Regeringen presenterar Vårpropositionen 
v. 16–17 Vi presenterar ny prognos för utjämningssystemen 
3 maj  Vi presenterar Ekonomirapporten, inkl. ny skatteunderlagsprognos  
11–13 maj Finansdagarna 2011, Stockholm 
v. 24  Vi presenterar extra prognos för LSS-utjämningen 
18 aug  Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos 
20 sep  Regeringen presenterar Budgetpropositionen 
3 okt  Vi presenterar ny prognos för utjämningssystemen 
prel 11 okt Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2011 
prel 15 dec Vi presenterar Ekonomirapporten, inkl. ny skatteunderlagsprognos 
v. 51  Vi presenterar ny prognos för fastighetsavgiften 2012 

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 (makroeko-
nomi) 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 

 
Annika Wallenskog 
 Mona Fridell 

Bilaga 
”Prognosunderlag_K 2011–2015_11007.xls”, finns på vår webbplats på nedanstående 
webbsida: www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

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