
 
 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

Cirkulärnr: 22:05 

Diarienr: 22/00221 

Handläggare: Siv Stjernborg 

Ämnesord: 

Avdelning: Ekonomi och styrning 

Sektion/Enhet: Ekonomisk analys 

Extern medverkan: 

Datum: 2022-02-10 

Mottagare: Ekonomi/finans 

Rubrik: Internränta för år 2023 

Ersätter: 

Bilagor: 

Sammanfattning 
Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 
procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2022 som är 1,0 procent. 
Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. 
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Ekonomi och styrning Ekonomi/finans 
Ekonomisk analys 
Siv Stjernborg 
EJ 

Internränta för år 2023 
Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 
procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2022 som är 1,0 procent. 
Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. 

I kommunsektorn har nyupplåningskostnaden under flera år varit lägre än kostnaden 
för de lån som förfaller, vilket lett till att den genomsnittliga upplåningskostnaden 
sjunkit. Förfall av fasta lån/räntebindningsderivat med relativt höga räntenivåer har 
hittills också bidragit till räntenedgången. Bedömningen är att räntenivån nu har bott-
nat och att lånen som förfaller inte längre bidrar till att genomsnittliga räntan sjunker. 
Marknadsbedömningen är också att räntan kommer börja stiga de närmaste åren. 

Enligt Kommuninvest var den genomsnittliga räntan för kommunsektorns upplåning 
0,86 procent år 2021. Simulering utifrån marknadsränteläge, låneportföljer och förfall 
visar på en svagt ökande räntenivå de närmaste åren. Vi föreslår därför en höjning av 
internräntan 2023 till1,25 procent. Internräntan föreslås i kvarts procent och avrundas 
uppåt. 

Det är kommunen som själv bestämmer vilken internränta man ska tillämpa. För att 
erhålla en korrekt internränta för den enskilda kommunen bör internräntan beräknas 
utifrån den egna genomsnittliga räntekostnaden för sin egen upplåning. Den av SKR 
föreslagna internräntan tas fram som ett underlag för beräkning av kapitalkostnader på 
(aktiverade) investeringar vid budgetering och intern styrning för de kommuner som 
inte kan beräkna internräntan utifrån sin egen upplåning. 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
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Internräntan är endast för internt bruk 
Det förekommer att internräntan används i andra sammanhang. Det är viktigt att upp-
märksamma att den av SKR föreslagna internräntan endast avser budgetering och in-
tern styrning och inte ska användas i externredovisningen, till exempel vid beräkning 
av nuvärde av en avsättning. För externredovisningen gäller den ränta som anges i lag 
och/eller rekommendationer. För till exempel VA-verksamheten ska räntan vara den 
faktiska eller en internränta som ”motsvarar ett genomsnitt av räntorna på kommunens 
totala långfristiga låneskuld” (se prop. 2005/05:78, sidan 87). 

Huvudsakliga underlaget för internräntan är data urtagna ur KI Finans skulddatabas 
vid årsskiftet året före aktuellt år. Från denna källa erhålls aktuell lånekostnad för mer-
parten av kommunsektorns skuld, samt genom en simulering även lånekostnaden i 
sektorn vid nästkommande årsskifte. Som kompletterande input används även inform-
ation angående övrig praxis i sektorn samt övrig relevant information. 

Läs gärna mer om ränteanalysen på Kommuninvests webbplats: 

https://kommuninvest.se/forskning/kommunsektorns-skuldforvaltning/fordjupning/ 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Siv Stjernborg, tfn 08-452 77 51, 
siv.stjernborg@skr.se 
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