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Planeringsförutsättningar för åren 2022–2025 
I detta EkonomiNytt presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Löne- och prisförändringar för regioner 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Jämfört med den prognos vi presenterade i december (EkonomiNytt 13:21) räk-
nar vi nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2021–2023 men svagare 
2024–2025. Sammantaget innebär det en högre slutnivå år 2025. 2021 beror för-
ändringen på att lönesummans utveckling visar på en större faktisk ökning de 
sista månaderna av året än i den förra prognosen. Nu har vi ett helt års utfall för 
lönesumman gällande 2021. Utvecklingen därefter beror på en starkare konjunk-
turutveckling. 

Hög BNP-tillväxt i Sverige 2022 
BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. 
Det är problem med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive 
tjänstesidan. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer i främst USA, där 
den var 7,5 procent i januari 2022, vilket beror främst på en hög varukonsumtion 
och efterföljande utbudsproblem samt höga energipriser. Centralbanker och fi-
nansiella marknader pratar nu om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt 
de kvantitativa lättnaderna bör ”backas ut”. Det är som sagt ett stort problem i 
USA där inflationen nu måste bringas under kontroll, men även i Eurozonen om 
än mindre än i USA. I Sverige är det inte något större problem med inflationen 
om vi räknar bort energipriserna. Här handlar det mer om att den ekonomiska 
politiken måste bli mindre expansiv allteftersom arbetsmarknaden blir mer an-
strängd, ett normalt penningpolitiskt handlande. Omikronvarianten har visat sig 
vara mindre farlig än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög 
men faller nu tillbaks samtidigt som det är färre som ligger på IVA än vid tidi-
gare faser av hög smittspridning. Vi tror att återhämningen bara blev/blir något 
begränsad i slutet av 2021 och i början av 2022. Trots vissa negativa effekter av 

1 (8) 

Postadress: 118 82  Stockholm • Besöksadress: Hornsgatan 20 • Tfn 08-452 70 00 



  

 

 
 

      

 

 

 

 
  

      
 

EkonomiNytt 02/2022 2022-02-17 

höga energipriser och högre räntor i USA är den globala ekonomiska utveckl-
ingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår. Speciellt när hushållens 
konsumtion växlar tillbaka mot tjänstebranscherna. Sammantaget tror vi på en 
lite starkare konjunktur i Sverige 2021 och 2022 än den vi tidigare presenterade 
i Makronytt i december. Främst med högre export 2022 och lite lägre konsumt-
ion för hushållen. Vi tror att de utbudsproblem som finns främst i den internat-
ionella handeln fortsatt kommer att lättas upp under året. Samtidigt är de höga 
energipriserna negativa för köpkraften och en ökad osäkerhetsfaktor för hushål-
len. BNP ökar enligt SKR:s bedömning med 3,6 procent i år och 1,6 procent 
2023, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att gå tillbaka långsamt. Sysselsätt-
ningen fortsätter att stiga, men så gör även arbetsutbudet. Framöver ser vi en 
normalisering även på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet arbe-
tade timmar 2022, men även ett starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget 
ökade kraftigt förra året och fortsätter att öka i år (underliggande). Inflationen 
faller tillbaka under andra halvan av 2022, efter att ha drivits upp av höga ener-
gipriser. 

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP* –3,2 4,9 3,6 1,6 1,4 1,8 

Sysselsättning, arbetade timmar* –3,8 1,3 3,3 2,3 0,7 0,2 

Relativ arbetslöshet, procent** 8,6 8,8 7,8 7,5 7,5 7,5 

Timlön, Nationalräkenskaperna 4,9 4,3 1,3 1,5 2,6 3,0 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,1 2,8 2,5 2,5 2,6 3,0 

Inflation, KPIF 0,5 2,4 2,8 1,2 1,7 2,0 

Inflation, KPI 0,5 2,2 2,7 1,4 2,1 2,4 

Befolkning, 15–74 år 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 

*Kalenderkorrigerat. 
**Definitions- och metodändringar i AKU medför tidsseriebrott, för bland annat sysselsättning 
och arbetskraft. För 2020 anges en ungefärlig uppskattning av den andel arbetslösa som skulle 
ha gällt utan förändringarna av AKU. 

Skatteunderlaget har återhämtat sig 
Vår prognos var i december 2021 att skatteunderlaget (underliggande) för 2021 
ökade med 4,9 procent. Vi bedömer nu att ökningen blev något större. 5,3 pro-
cent. Detta var en kraftig återhämtning efter det svagare 2020. Nu när farten i 
återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i skatteunderlaget. Ök-
ningstakten ligger dock högre 2021 och 2022 än genomsnittet de tio senaste 
åren. En starkt ökande lönesumma är den viktigaste förklaringen till att vi räknar 
med stark ökning av skatteunderlaget dessa år. Men även pensionerna bidrar till 
ökningen. Det är framförallt en effekt av att höjningen av inkomstindex är ovan-
ligt stor. Det gäller framförallt i år, då indexökningen är den största på tio år. Se-
dan dess har höjningen av de inkomstanknutna pensionerna bara varit i paritet 
med årets ett par gånger, men då hade man hjälp av att den så kallade bromsen i 
pensionssystemet lättade. 
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I år hålls dock skatteunderlagets faktiska ökning tillbaka av en höjning av 
grundavdragen för personer som fyllt 65 år, i enlighet med den gemensamma 
budgetreservationen från M+KD+SD som riksdagen antagit. Vårt scenario för 
2024–2025 utgår från att arbetsmarknaden når konjunkturell balans under 2023 
och att sysselsättningen därefter följer arbetskraftsutbudets utveckling. Detta 
medför en oförändrad arbetslöshet. Det betyder att arbetade timmar inte längre 
ökar lika snabbt som under den nu pågående konjunkturuppgången samtidigt 
som den stramare arbetsmarknaden beräknas medföra snabbare löneökningar. 
Den sammantagna effekten på löneinkomsterna är att ökningstakten avtar och 
därav följer att även skatteunderlaget växer i en långsammare, trendmässig, takt. 
Reallöner och produktivitet beräknas framöver öka måttligt i ett historiskt per-
spektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas vara relativt svag. Därmed 
ökar det underliggande skatteunderlaget endast med 3,3 procent som genomsnitt 
åren 2024–2025, vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio senaste åren på 
4,1 procent per år. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 
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Källa: Skatteverket, SKR. 

Förändring jämfört med SKR:s decemberprognos 
Vår aktuella prognos visar en starkare utvecklingsbana än den vi publicerade i 
december 2021 (EkonomiNytt 13:21). Jämfört med förra prognosen ser vi nu en 
större ökning av skatteunderlaget förra året samt 2022 och 2023, men med något 
lägre ökningstal mot slutet av perioden. Sammantaget är den slutliga nivån 
högre än i förra prognosen. Den senaste statistiken över lönesummans utveckl-
ing visar på större ökning under november och december förra året än vad vi 
prognosticerade i december, vilket förklarar upprevideringen av skatteunderla-
get 2021. Att skatteunderlagstillväxten 2022 är uppreviderad beror till övervä-
gande del på utfallet 2021 samt att efterfrågan (BNP) är uppreviderad för 2021 
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och 2022. Även 2023 är ökningen uppreviderad något och därefter är utveckl-
ingen nedreviderad jämfört med tidigare prognos. 

Upprevideringen av utvecklingen 2023 hänger främst ihop med att vi nu räknar 
med större ökning av medelinkomsten 2022–2023 än vi gjorde i december, vil-
ket innebär större ökning av inkomstindex för 2023. 

Skatteunderlagets ackumulerade nivå 2025 är nu 0,9 procentenhet högre än i 
förra beräkningen. 

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

2021 2022 2023 2024 2025 

SKR, aktuell 5,0 4,2 3,9 3,3 3,3 

SKR, föregående 4,6 3,5 3,7 3,4 3,7 

Regeringen, sep* 4,3 3,8 2,8 2,8 

ESV, nov 4,5 3,5 3,4 3,7 3,7 

Ackumulerat 
SKR, aktuell 5,0 9,3 13,6 17,3 21,2 

SKR, föregående 4,6 8,3 12,2 16,0 20,3 

Regeringen, sep 4,3 8,3 11,3 14,4 

ESV, nov 4,5 8,2 11,9 16,0 20,2 

*Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 respektive 2022. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
För perioden som helhet visar den prognos regeringen presenterade i budgetpro-
positionen lägre skatteunderlagstillväxt än SKR:s nuvarande bedömning. SKR:s 
beräkning visar högre ökningstal för alla år. Regeringen räknar med en lägre ök-
ning av lönesumman alla år förutom 2025 och i regeringens prognos finns inte 
M+KD+SD:s höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år samt övriga 
förslag i reservationen med. Men den totala effekten av detta motverkas av 
andra poster och sammantaget beräknas alltså en svagare ackumulerad ökning 
av skatteunderlaget i regeringens prognos. Det bör dock påpekas att regeringens 
prognos gjordes i augusti 2021, det har inkommit mycket ny information sedan 
dess. 

Under perioden 2021–2025 räknar SKR med något större ökning av skatteun-
derlaget än ESV gjorde i november 2021. I SKR:s prognos ökar skatteunderla-
get mer 2021–2023 och mindre 2024–2025 

Om vi räknar från 2020 som bas så är den ackumulerade ökningen av SKR:s 
prognos, jämfört med ESV, 0,9 procentenheter högre 2025. Lönesumman ökar 
mer 2021–2023 men mindre 2024–2025. Ackumulerat är lönesummans bidrag 
till det högre skatteunderlaget 0,4 procentenheter. SKR:s pensionsprognoser är 
också högre under perioden och ger ett bidrag om 1,3 procentenheter 2025. 
Andra faktorer som motverkar detta är SKR:s lägre prognoser på sjuk- och för-
äldrapenningen, grundavdraget och övrigt. Skillnaden mot ESV:s prognos för-
klaras till viss del att denna publicerades innan riksdagen antog M+KD+SD-re-
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servationen som statsbudget för 2022. Därmed saknas effekterna av denna, där-
ibland höjningen av grundavdragen för personer som fyllt 65 år. Men SKR har 
även tillgång till 3 månaders mer information än ESV som publicerade sin pro-
gnos den 17 november 2021. 

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) använ-
das för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste 
framgå av de egna riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäktige. 

Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det år-
liga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utveckl-
ingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om 
det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande 
prognos skulle det vara möjligt för 2023–2025 (tabell 3). En annan förutsättning 
är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt 
genomsnitt samt årlig utveckling 
Förändring i procent per år 

2021 2022 2023 2024 2025 

Snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 

Årlig ökning 5,3 4,7 3,5 3,3 3,3 

Differens 1,2 0,5 –0,7 –0,9 –0,8 

Källa: Skatteverket och SKR. 

Slutavräkningar 2021–2022 
Slutavräkning 2021 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, 
ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i 
bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKR:s 
skatteunderlagsprognos i december. 

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2020 och 2021 till 2,0 procent 
respektive 2,2 procent i Budgetpropositionen för år 2021. Slutligt utfall för 2020 
blev 2,1 procent och vår prognos i december 2021 visade på en ökning av skat-
teunderlaget med 4,57 procent för 2021. Med den bedömningen uppgick rekom-
menderad uppbokning i bokslut 2021 till 660 kronor per invånare den 
1.11.2020. 

SKR:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 4,96 procent för 
2021 vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2021 beräknas till 764 
kronor per invånare och därmed uppstår en positiv korrigeringspost på 104 kro-
nor per invånare den 1.11 2020. 
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Slutavräkning 2022 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 och 2022 uppgår till 4,3 
procent respektive 3,8 procent, enligt Budgetpropositionen för 2022. SKR:s pro-
gnos innebär en högre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 
2022 blir positiv och uppgår till 282 kronor per invånare den 1.11.2021 (i mo-
dellen är den 283 kronor per invånare vilket beror på avrundningsskillnader). 
Jämfört med vår prognos i december är det en förbättring med 277 kronor per 
invånare. 

Regleringsbidrag/avgift 
SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska 
utjämningen för åren 2022 till 2025 (tabell 4 och 5). Förändringar sedan senaste 
bedömningen i EkonomiNytt 15/2021 beror på vår senaste skatteunderlagspro-
gnos. 

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2022 till 2025 
Miljoner kronor 

2022 2023 2024 2025 

Inkomstutjämning, netto (+) 36 405 38 188 39 451 40 753 

Strukturbidrag (+) 546 549 551 553 

Införandebidrag (+) 166 0 0 0 

Summa inkomster för regionerna (1) 37 116 38 737 40 002 41 307 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 43 951 41 484 42 605 42 538 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 6 852 2 747 2 603 1 231 

Källa: SCB och SKR. 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2022 till 2025 
Kronor per invånare

 2022 2023 2024 2025 

Inkomstutjämning, netto (+) 3 486 3 640 3 743 3 850 

Strukturbidrag (+) 52 52 52 52 

Införandebidrag (+) 16 0 0 0 

Summa inkomster för regionerna (1) 3 552 3 692 3 796 3 902 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 4 209 3 954 4 043 4 019 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 656 262 247 116 

Källa: SCB och SKR. 

Samtliga förändringar som gjordes av anslaget under 2021 och som avser 2022 
och framåt, ingår i våra beräkningar. Förändringarna inför 2022 framgår dels av 
EkonomiNytt 10/2021 och 15/2021 samt av blad 7 i modellen Skatter & bidrag, 
medan tidigare års förändringar framgår av vår specificering av generella stats-
bidrag: 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/speci-
ficeringavvissastatsbidrag.31839.html 
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Löne- och prisförändringar för regioner 
Vi ser relativt små revideringar i den grundläggande prisbilden för åren framö-
ver jämfört med prognosen i december. Vi räknar även med samma prisanta-
gande för pensioner som i december. Detta innebär att vi inte inkluderat de eko-
nomiska effekterna från den nya överenskommelsen om pensioner AKAP-KR 
som gäller från och med den 1 januari 2023. Pensionsadministratörerna räknar 
på effekter av det nya avtalet. Ny prognos för LPIK med det nya pensionsavtalet 
presenteras i samband med att skatteunderlagsprognosen presenteras den 28 
april. 

Vi räknar även fortsättningsvis med fallande läkemedelspriser. Notera att vi här 
endast räknar med rena prisförändringar på befintligt sortiment inklusive gene-
rika. Här ingår alltså effekterna av statens överenskommelse med läkemedelsin-
dustriföreningen (LIF), patentutgångar etc. Merkostnaden för nya läkemedel in-
går inte i våra prismätningar. Att nya läkemedel ofta kostar mer antas spegla en 
förbättrad kvalitet och betraktas alltså inte som en prisförändring. Socialstyrel-
sen prognosticerar en fortsatt relativt snabb ökning av kostnaderna för läkeme-
del. 

Tabell 6. Prognos för LPIK 
Årlig procentuell förändring 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

LPIK inkl. läkemedel 0,8 2,3 1,9 3,2 1,3 2,9 
– Timlön 2,3 2,8 2,5 2,5 2,6 3,0 

– Socialavgifter –2,4 4,4 1,2 9,4 –1,3 5,3 

– Läkemedel 1,7 –2,5 –0,7 –0,7 –0,7 –0,7 

– Förbrukning 0,2 2,6 2,6 1,9 2,2 2,6 

LPIK exkl. läkemedel 0,6 3,0 2,3 3,8 1,6 3,4 

Notera att vi här publicerar både prisindex med kvalitetsjusterade löner för reg-
ioner (LPIK), som används i SKR:s egna beräkningar och analyser, och LPI. Det 
är endast sättet att beräkna löneförändringarna som skiljer de båda prisindexen 
åt. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkessammansättning eller ålderssamman-
sättning påverka lönepriset. 

Tabell 7. Prognos för Landstingsprisindex, LPI 
Årlig procentuell förändring 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Landstingsprisindex inkl. läkemedel 1,2 2,5 2,1 3,4 1,5 3,0 

– Timlön 3,0 3,1 2,8 2,8 2,9 3,3 

– Socialavgifter –1,7 4,7 1,5 9,8 –1,0 5,6 

Landstingsprisindex exkl. läkemedel 1,2 3,3 2,5 4,0 1,8 3,6 
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Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag” 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda 
ned filen: 

• Uppdateringsfil-02-22.xls 
från sidan: 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbi-
dragregioner/uppdateringregioner.1374.html 

Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen ef-
ter förutsättningarna i detta EkonomiNytt. 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 15/2021)  
beror på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 

Information om tidpunkter under 2022 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på Eko-
nomi och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat ny prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra 
nyheter, gå in på skr.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i 
den grå sidfoten. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik) finns de senaste uppdate-
rade EkonomiNytten tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan 
EkonomiNytten. 

Frågor om detta EkonomiNytt kan ställas till Patrik Jonasson (makroekonomi 
och skatteunderlaget) 08-452 73 62, Jonas Eriksson (löne- och prisförändring för 
regioner) 08-452 78 79 samt Åsa Högberg (modellen Skatter & bidrag) 08-
452 73 63. 

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se . 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

Niclas Johansson 

 Åsa Högberg 

Bilagor: 
Prognosunderlag-Reg-2022–2029-02-22.xls”, finns på vår webbplats via föl-
jande länk: 
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlags-
prognos/prognosunderlagforregioner.1402.html 
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