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Planeringsförutsättningar för åren 2021–2024 
I detta EkonomiNytt presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Löne- och prisförändringar för regioner 
• ”Sjukskrivningsmiljarden” 2020 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Jämfört med den prognos vi presenterade i december (EkonomiNytt 11/2020) 
räknar vi nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2020–2022 men sva-
gare 2023. Upprevideringen beror främst på att arbetade timmar utvecklades 
starkare i slutet av 2020 än vi väntade oss och att det också finns skäl att tro på 
starkare utveckling under andra halvåret i år. Det innebär svagare sysselsätt-
ningsutveckling 2023 än i förra beräkningen, eftersom vår bedömning av antalet 
arbetade timmar när arbetsmarknaden nått balans inte har ändrats nämnvärt. 

Samhällsekonomisk utveckling 
I likhet med föregående prognos bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. 
En endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga ut-
veckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning an-
tas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen 
blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restrikt-
ioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än 
normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av 
den svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 
2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-till-
växt, när återhämtningen väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga 
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klart högre än den trendmässiga vid en sådan uppgångsfas, vilket medför en åt-
följande förstärkning av sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget. 
Sammantaget beräknas dock återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. 
Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de kom-
mande tre åren. 

Den samhällsekonomiska utvecklingen beskrivs mer utförligt i MakroNytt 
1/2021. 

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

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP* 1,4 –3,1 2,7 3,6 2,1 2,1 

Sysselsättning, timmar* –0,3 –3,9 1,4 2,3 1,2 0,9 

Relativ arbetslöshet, % 6,8 8,3 8,4 8,1 7,9 7,5 

Timlön, Nationalräkenskaperna 3,8 5,0 1,7 2,2 2,3 2,4 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,6 2,1 2,5 2,2 2,3 2,4 

Inflation, KPIF 1,7 0,5 1,3 1,4 1,8 2,0 

Inflation, KPI 1,8 0,5 1,2 1,5 1,9 2,3 

Befolkning, 15–74 år 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

*Kalenderkorrigerat. 

Hyfsad skatteunderlagstillväxt 

Beräkningen av skatteunderlaget 2020–2024 baseras på den samhällsekono-
miska bild som sammanfattas här ovan och presenteras mer utförligt i Makro-
Nytt nr 1/2021. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 

 
Källa: Skatteverket, SKR. 
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Bättre än befarat men svag skatteunderlagstillväxt 2020 
Vår prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Det är 
en effekt av den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst. Det motverkas 
visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön, det vill säga löneut-
betalningar utan motsvarande arbetsinsats. Men lönesumman ökade ändå med 
mindre än en procent: färre var sysselsatta, en mindre andel av de sysselsatta ar-
betade (eftersom fler var frånvarande) och den arbetade tiden per person mins-
kade kraftigt. Därutöver dämpades skatteunderlagsutvecklingen av höjda grund-
avdrag för personer som fyllt 65 år (vilket dock kompenseras genom en höjning 
av det generella statsbidraget). Skatteunderlagstillväxten ser därför ut att ha 
stannat strax över två procent. Att den inte blev ännu lägre förklaras bland annat 
av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjuk-
penning, till stor del en följd av covid-19-pandemin och tillfälliga åtgärder som 
beslutats för att mildra effekterna av denna. 

Fortsatt konjunkturuppgång lyfter skatteunderlaget 2021 
Den konjunkturåterhämtning som inleddes under tredje kvartalet 2020 går nu på 
sparlåga till följd av pandemins andra våg och vi räknar med att det dröjer en bit 
in på 2021 innan ekonomin åter får bättre fart. Andra halvåret i år bör arbetade 
timmar börja växa starkare, vilket leder till att lönesumman ökar mer än 2020. 
Skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka av att inkomster från sjuk- och föräld-
rapenning återgår till mer normala nivåer samt att indexeringen av pensionsin-
komster blir lägre än 2020. Men arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i 
snabb takt. Den totala effekten är att vi prognostiserar en klar förbättring av 
skatteunderlagstillväxten 2021. 

I vårt scenario innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stor ökning 
av arbetade timmar bortom prognosåret 2021, framförallt 2022 men även 2023 
och 2024 antas utvecklingen på arbetsmarknaden stärkas. Löneökningarna tilltar 
gradvis i vår framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta 
hänger samman med antagandet om låg inflation. Liksom en svag produktivi-
tetstillväxt för hela samhällsekonomin. 

Den underliggande utvecklingen 
Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars effekter 
på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänk-
ningar av det generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underlig-
gande ökningstakt avviker från den faktiska alla år 2020–2023. Både år 2020 
och 2021 drar ytterligare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år 
ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis av ändrade värden för förmåns-
bilar 2021, men nettoeffekten är negativ. År 2022 ökar effekten av ändrade vär-
den för förmånsbilarna något, vilket ger en underliggande ökningstakt som är 
marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar effekten av ändrade värden för 
förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktålder i pensionssystemet minskar 
grundavdragen. Båda dessa höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den 
underliggande. 
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Förändring jämfört med SKR:s decemberprognos 
Jämfört med den prognos vi publicerade i december (EkonomiNytt 11/2020) har 
vi i den aktuella prognosen justerat upp skatteunderlagets ökningstakt 2020–
2022 (tabell 2) och justerat ner utvecklingen 2023. Skatteunderlagets nivå år 
2022 är därmed 1,1 procentenheter högre denna gång än i decemberberäk-
ningen, men 2023 har skillnaden krympt till 0,5 procentenheter. 

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019–2023 

SKR feb 2,8 2,2 3,0 4,1 3,5 3,2 16,6 

SKR dec 2,8 1,7 2,5 4,0 4,1 3,1 16,1 

ESV nov 3,0 1,6 1,9 4,1 3,6 3,2 14,9 

Reg sep* 2,9 2,01 2,21 3,6 3,9  15,5 

*Har fastställts som underlag för uppräkning av preliminärt utbetald kommunalskatt år 2021  
till 1,020 och 1,022. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 

Upprevideringen av prognosen för 2020 förklaras framförallt av att pandemins 
andra våg inte minskade arbetade timmar i slutet av året så mycket som vi i de-
cember räknade med. Lönen per arbetad timme (timlön enligt Nationalräken-
skapernas definition) blev också lite högre och inkomsterna av föräldrapenning 
lite större än vi prognostiserade. 

Att vi justerar upp skatteunderlagstillväxten 2021 beror främst på att vi nu räk-
nar med en starkare ökning av lönesumman under andra halvåret. Samtidigt har 
bland annat förlängningen av vissa pandemirelaterade åtgärder lett till att vi nu 
räknar med större inkomster av sjukpenning än enligt decemberprognosen. Detta 
motverkas endast till en mindre del av att vi justerat ner prognosen för arbetslös-
hetsersättningar. 

Att scenariots kalkyl för 2023 nu visar mindre ökning av skatteunderlaget än i 
beräkningen från december beror på att vår bedömning av sysselsättningsnivån 
när arbetsmarknaden når balans inte ändrats nämnvärt. Eftersom arbetade tim-
mar ökar mer 2020–2022 i den aktuella beräkningen än i den förra så är det 
mindre som återstår till balans när vi kommer till 2023 och 2024. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Den prognos ESV presenterade i november visar avsevärt mindre ökning av 
skatteunderlaget än SKR:s åren 2020 och, framförallt, 2021 (tabell 2). Den vik-
tigaste skillnaden är att ESV räknar med långsammare utveckling av lön per ar-
betad timme. Men även pensionsinkomsterna ökar mindre i ESV:s prognos sam-
tidigt som grundavdragen stiger snabbare. 

Den prognos regeringen presenterade i budgetpropositionen för år 2021 visar 
lägre skatteunderlagstillväxt än SKR:s. 2020–2022 men högre 2023. Åren 2020 
och 2022 förklaras en stor del av skillnaderna av att regeringen räknat med lång-
sammare utveckling av arbetade timmar. År 2021 utgår SKR från att den ge-
nomsnittliga lönen per arbetad timme stiger snabbare än vad regeringen räknat 
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med. Det motverkas delvis av att regeringen prognostiserat större sysselsätt-
ningstillväxt. Att regeringens prognos visar mer gynnsam utveckling än SKR:s 
år 2023 beror på att Regeringen kalkylerar med högre ökningstakt för såväl ar-
betade timmar som timlön. 

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 2021, 2023 och 2024 (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 

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,9 3,8 

Årlig ökning 3,3 4,1 3,1 3,2 

Differens –0,7 0,2 –0,8 –0,6 

Källa: Skatteverket och SKR. 

Slutavräkningar 2020–2021 
Slutavräkning 2020 
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 2019 och 2020 till 3,4 procent 
respektive 2,6 procent i Budgetpropositionen för år 2020. Slutligt utfall för 2019 
blev 2,82 procent och vår prognos i december 2020 visade på en ökning av skat-
teunderlaget med 1,7 procent för 2020. Med den bedömningen uppgick rekom-
menderad uppbokning i bokslut 2020 till –384 kronor per invånare den 
1.11.2019. 

SKR:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 2,2 procent för 
2020 vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2020 beräknas till –258 
kronor per invånare och därmed uppstår en positiv korrigeringspost på 126 kro-
nor per invånare den 1.11 2019.  
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Slutavräkning 2021 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2020 och 2021 uppgår till 2,0 
procent respektive 2,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2021. SKR:s pro-
gnos innebär en högre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 
2021 blir positiv och uppgår till 263 kronor per invånare den 1.11.2020. Jämfört 
med vår prognos i december är det en förbättring med 257 kronor per invånare. 

Löne- och prisförändringar för regioner 
Små revideringar av prisindexarna noteras för åren 2021 till 2024. Vi räknar 
även fortsättningsvis med fallande läkemedelspriser. Notera att vi här endast 
räknar med rena prisförändringar på befintligt sortiment inklusive generika. Här 
ingår alltså effekterna av statens överenskommelse med läkemedelsindustriföre-
ningen (LIF), patentutgångar etc. Merkostnaden för nya läkemedel ingår inte i 
våra prismätningar. Att nya läkemedel ofta kostar mer antas spegla en förbättrad 
kvalitet och betraktas alltså inte som en prisförändring. Socialstyrelsen progno-
sticerar en fortsatt snabb ökning av kostnaderna för läkemedel. 

Tabell 4. Prognos för LPIK 
Årlig procentuell förändring 

 2021 2022 2023 2024 

LPIK inkl. läkemedel 2,6 1,7 2,0 2,3 

– Timlön 2,4 2,2 2,3 2,4 

– Socialavgifter 6,5 2,1 3,0 4,2 

– Läkemedel –0,7 –0,7 –0,7 –0,7 

– Förbrukning 1,8 1,8 2,1 2,2 

LPIK exkl. läkemedel 3,1 2,1 2,4 2,8 

 

Notera att vi här publicerar både prisindex med kvalitetsjusterade löner för reg-
ioner (LPIK) som används i SKL: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 5. Prognos för Landstingsprisindex, LPI 
Årlig procentuell förändring 

 2021 2022 2023 2024 

Landstingsprisindex inkl. läkemedel 2,8 1,9 2,2 2,5 

– Timlön 2,7 2,5 2,6 2,7 

– Socialavgifter 6,8 2,4 3,4 4,5 

Landstingsprisindex exkl. läkemedel 3,3 2,3 2,6 3,0 
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”Sjukskrivningsmiljarden” för 2020 
Utfallet för ena delen av villkor 3 Insatser för lindrig och medelsvår psykisk 
ohälsa och långvarig smärta samt villkor 4 Utökat elektroniskt informationsut-
byte i den så kallade sjukskrivningsmiljarden (statsbidraget för en effektiv och 
kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i hälso- och sjukvår-
den), för 2020 är klart. Samtliga regioner får ersättningen för behandlingsinsat-
serna inom villkor 3 och alla regioner klarade villkor 4. Det betyder att Försäk-
ringskassan betalade ut totalt 500 respektive 50 miljoner kronor till regionerna 
den 27 januari, totalt 550 miljoner. Fördelningen mellan regionerna framgår av 
bilaga 1. 

Den återstår fortfarande vissa delar av överenskommelsen för 2020. Regionerna 
redovisade de delar som avser villkor 1 ledning och styrning i försäkringsmedi-
cin och 2 funktion för koordinering i december 2020. Utbetalningen av dessa till 
regionerna ska ske senaste den 31 mars 2021 och kan maximalt uppgå till 100 
respektive 140 miljoner kronor. 

Det kvarstår även en del inom Villkor 3, som kommer att rapporteras av region-
erna senast 15 augusti 2021 i samband med redovisning av behandlingarna. Det 
berör rapportering av eventuella kontakter med arbetsgivare eller arbetsför-
medlingen. Regionerna kan erhålla upp till 50 miljoner för detta ändamål. Dessa 
medel betalas ut senast 15 september 2021. 

Överenskommelsen och en tilläggsöverenskommelse för 2020 kan nås via denna 
länk:  
https://skr.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/overenskom-
melse2020.31179.html. 

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag” 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosun-
derlag Reg-2021–2028” på vår webbplats: 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteun-
derlagsprognos/prognosunderlagforregioner.1402.html 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna länskoden, får man beräkningar och 
bakgrundsuppgifter för sin region. 

I prognosunderlaget redovisas beräkningar per region av skatter och statsbidrag 
för åren 2021–2028. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat 
till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. 

På vår webbplats finns en tabell som innehåller regleringar av anslaget för kom-
munalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bi-
drag ingår i prognosen eller inte. Tabellen finns på SKR:s webbplats: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specifice-
ringavvissastatsbidrag.31839.html 

  

https://skr.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/overenskommelse2020.31179.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagforregioner.1402.html
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
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Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 13/2020) beror på: 

• Ny skatteunderlagsprognos 

Samtliga förändringar som gjordes av anslaget under 2020 och som avser 2021 
och framåt, ingår i våra beräkningar. Förändringarna inför 2021 framgår av blad 
7 i modellen skatter och bidrag medan tidigare års förändringar framgår av vår 
specificering av generella statsbidrag, se länk ovan. 

”De gamla välfärdsmiljarderna” som aviserades i BP2017 ingår från och med 
2021 till fullo i anslaget med 3,0 miljarder kronor (288 kr/inv.). 

Information om tidpunkter under 2021 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka 
på Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra ny-
heter, gå in på skr.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den 
grå listen ovanför sidans rubrik. 

Under vårt område Ekonomi finns de senaste uppdaterade EkonomiNytten till-
gängliga och där presenteras löpande nyheter mellan dem. 

Frågor om detta EkonomiNytt kan ställas till Anders Brunstedt (makroekonomi) 
08-452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, 08-452 73 37, Jonas 
Eriksson (löne- och prisförändring för regioner) 08-452 78 79, Mona Fridell 
(modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10. 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 

 Mona Fridell 

Bilagor: 
Bilaga 1: Regionfördelning av Sjukskrivningsmiljarden 

Prognosunderlag-Reg-2021–2028-03-21.xls”, finns på vår webbplats via föl-
jande länk: www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 


