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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ny metod att föreslå internränta för år 2017 
Internräntan föreslås för år 2017 att vara 1,75 procent. 

Den föreslagna internräntan tas fram genom en ny metod. Denna bygger på sektorns 
egna upplåningskostnader. Huvudkällan är information från Kommuninvests skuldda-
tabas, KI Finans. Tidigare föreslagen internränta för år 2016, 2,4 procent, är oför-
ändrad. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger förslag på internränta för beräkning och 
fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Ambitionen med intern-
räntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en investerings hela livslängd. 
Förslaget tas fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetar-
bete behöver fastställas. 

En viktig grund för internräntans nivå är underlag från Kommuninvest på aktuell och 
prognostiserad genomsnittlig räntenivå hos de kommuner och landsting som lånar via 
dem. Den genomsnittliga lånekostnaden avser samtliga lån och inte enbart lån från 
Kommuninvest. Det är bland annat tillgången till denna information som gjort att SKL 
förändrat metod för att ta fram föreslag till internränta. 

Det kan dock vara lämpligt att påminna om att den för kommunen mest rättvisande in-
ternräntan är att göra en egen bedömning av sin egen genomsnittliga räntekostnad för 
kommunens externa upplåning. 

Framtagandet av internräntan bereds från och med nu av SKL:s internräntekommitté, 
vilken leds av chefen för ekonomisk analys. Räntekommittén fattar sitt beslut på 
grundval av data urtagna ur KI Finans skulddatabas vid årsskiftet året före aktuellt år. 
Från denna källa erhålls aktuell lånekostnad för merparten av kommunsektorns skuld 
(cirka 75 procent) samt att det görs en framåtsimulering ett år. Som kompletterande 
input används även information angående övrig praxis i sektorn samt övrig relevant 
information. 
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Internräntekommittén fastställer förslag till internränta årligen senast i februari månad 
året innan aktuellt budgetår. Internräntan bestäms via ett diskretionärt beslut på grund-
val av ovannämnda input. Vid beslutet tillämpas avrundning, varför internräntan note-
ras i steg om 0,25 procent. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Siv Stjernborg 08-452 77 51, Anders Nilsson 
08-452 76 42, Fredrik Holmström 08-452 och Signild Östgren 08-452 77 45. 
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