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Internränta för år 2018 
Internräntan föreslås för år 2018 att vara 1,75 procent. Den är oförändrad jämfört 
med år 2017. Den föreslagna internräntan bygger på sektorns egna upplåningskost-
nader. Huvudkällan är information från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger förslag på internränta för beräkning av 
kapitalkostnader för (aktiverade) investeringar för att kunna användas i internredovis-
ningen. Vår ambition med föreslagen internränta är att den ska fånga en rimlig ränte-
nivå sett över en investerings hela livslängd och återspegla sektorns genomsnittliga  
lånekostnad. 

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. 

SKL:s internräntekommitté fastställer förslag till internränta årligen, senast i februari 
månad året innan aktuellt budgetår. En tanke är att internräntan ska vara förhållande-
vis stabil, varför internräntan avrundas och noteras i steg om 0,25 procent. Huvudsak-
liga underlaget för internräntan är data tagna ur KI Finans skulddatabas vid årsskiftet 
året före aktuellt år. Från denna källa erhålls aktuell lånekostnad för merparten av 
kommunsektorns skuld. Genom en simulering erhålls även lånekostnaden i sektorn 
vid nästkommande årsskifte. Som kompletterande input används dessutom informat-
ion angående övrig praxis i sektorn samt övrig relevant information. 
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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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