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Planeringsförutsättningar för åren 2020–2023
I detta EkonomiNytt presenterar vi:
•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Ny befolkningsprognos
Ny statsbidragsram
Preliminär kostnadsutjämning 2021
Löne- och prisförändring för regioner

Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i februari (EkonomiNytt 02/2020) är att vi i vårt nuvarande scenario, till följd av konjunkturkollapsen i covid-19:s spår, räknar med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt
2019 och 2020 men större konjunkturåterhämtning och därmed större ökning av
skatteunderlaget 2021.

Coronakrisen medför djup svensk lågkonjunktur
De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi
inte ha förrän längre fram. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar
framöver. Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande
åtgärderna, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen
samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd
av den initiala chocken.
Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar ut1 (11)
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veckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse. En mer utförligt presentation av scenariot kommer att finnas i ”Ekonomirapporten, maj 2020” (som
publiceras den 11 maj).
I scenariot beräknas ett dramatisk fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant rekyl under det andra halvåret i år. Trots att
återhämtningsfasen antas starta relativt tidigt (i kvartal tre) och innebära ett
snabbt återtag landar BNP för helåret 2020 på en minskning om hela 4,1 procent. Nästa år antas fasen av hög tillväxt fortgå, innebärande ett BNP-lyft på 3,3
procent. Jämförs den beräknade BNP-nivån 2021 med den före krisen (2019)
syns ett tapp om nästan en procent. Oförändrad BNP (nolltillväxt) är dock ingen
rimlig måttstock; trendmässigt har ju BNP växt med cirka 2 procent årligen.
Bortfallet av produktion och inkomster är således mycket stort, trots den rekyl
av hög BNP-tillväxt scenariot antar. Den skisserade utvecklingen för svensk
ekonomi liknar endast två tidigare dramatiska episoder i modern tid: dels vid
den svenska 1990-talskrisen, dels vid den globala finanskrisen 2008–2009.
Arbetsinsatsen faller också markant i år då det är inhemsk tjänstesektor som
framförallt drabbas av införda restriktioner och minskad konsumtionsbenägenhet. Hög sjukfrånvaro samt permitteringar innebär dock att sysselsättningen i antalet personer minskar mer beskedligt än det fall som beräknas för antalet arbetade timmar. Timförändringen jämfört med 2019 antas uppgå till –3,3 procent
för helåret 2020, trots återhämtning under det andra halvåret. Trots den mer beskedliga nedgången i antalet sysselsatta stiger andelen arbetslösa snabbt. Relativ
arbetslöshet antas stiga med cirka 2 procentenheter mellan 2019 och 2020.
I scenariot antas att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade
timpotentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur råder.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP*

2,3

1,3

–4,1

3,3

3,6

3,3

Sysselsättning, timmar*

1,8

–0,3

–3,3

1,8

1,2

1,2

Relativ arbetslöshet, procent

6,3

6,8

8,9

8,9

8,3

7,6

Timlön, Nationalräkenskaperna

2,8

3,9

2,6

2,2

2,7

2,8

Timlön, Konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,3

2,2

2,7

2,8

Inflation, KPIF

2,1

1,7

0,7

1,0

1,7

2,0

Inflation, KPI

2,0

1,8

0,7

1,0

1,9

2,4

Befolkning, 15–74 år

0,8

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4

*Kalenderkorrigerat.

2 (11)

EkonomiNytt 05/2020

2020-04-29

Lägsta skatteunderlagstillväxten på minst 30 år
Som framgår ovan har coronapandemin orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt,
och därmed också skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa
effekterna på svensk ekonomi av pandemin.
I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas – direkt eller indirekt – av aviserade och beslutade åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat
den senaste tiden. Ett av dessa får betydande inverkan på skatteunderlaget redan
2019, vilket försvårar jämförelser av olika prognoser mellan prognosmakare och
över tid. Det gäller möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att
avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond
när de deklarerar för 2019. Åtgärden syftar till att förbättra små företags likviditet, men beräknas sänka 2019 års skatteunderlag med över en procent. Därmed
sjunker skatteunderlagets ökningstakt 2019 till lite mer än hälften av ett historiskt genomsnitt (diagram 1). Eftersom regionernas och kommunernas bokslut
för 2019 är klara beräknas detta istället minska skatteinkomsterna i boksluten för
i år med cirka 9 miljarder kronor. Beloppet ska återföras till beskattning de påföljande 6 åren. I proposition 2019/20:151 skrev regeringen ”Förslaget får
(dock) effekter för kommunernas årliga resultat. Regeringen avser att justera för
dessa effekter”. I diagrammet har vi justerat underliggande skatteunderlag för
detta som om kompensationen skulle baseras på lika stor återföring varje år med
början 2020.
I tabell 2 visar raderna Faktiskt skatteunderlag och Underliggande de siffror
som ligger till grund för diagram 1. Dessa rader utgår från att statsbidragets nivå
ökas med cirka 9 miljarder år 2020 och minskas med cirka 1,5 miljard per år
2020–2025, alltså en nettoökning av statsbidragen med 7,5 miljarder i år.
Regelförändringar på –0,3 för år 2020 är en nettoeffekt av två ändringar i skattelagstiftningen. Skatteunderlaget minskar med 0,5 procent till följd av höjda
grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Det motverkas delvis av möjligheten
för enskilda näringsidkare och handelsbolag att sätta av 100 procent av vinsten
för 2019 upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Avsättningen ska återföras under de påföljande sex åren, vilket innebär att regeländringen medför
ökat skatteunderlag med 0,2 procent från och med år 2020.
Tabell 2. Faktisk och underliggande skatteunderlagsutveckling samt effekt av
regelförändringar
Procent
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Faktiskt skatteunderlag

3,7

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

Regelförändringar

–0,6

–1,2

–0,3

0,2

0,2

0,2

Underliggande

4,4

3,5

1,3

3,3

3,5

3,6

Källa: Finansdepartementet, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Regioner.
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
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Källa: Skatteverket, SKR.

För 2020 visar vårt scenario en ytterligare inbromsning, till den lägsta ökningstakt vi haft sedan före skattereformen 1990/91. Den underliggande ökningstakten var dock lite lägre 1993 än i år. Orsaken är framförallt att den kraftiga
minskningen av arbetade timmar i kombination med låga lönehöjningar innebär
att lönesumman beräknas minska. Detta motverkas i viss mån av att enskilda näringsidkare väntas deklarera större inkomster för 2020 än 2019, eftersom möjligheten att avsätta stora delar av vinsterna till periodiseringsfond försvinner. Dessutom räknar vi med att vissa åtgärder för att minska pandemins effekter leder till
tillfälligt stora utbetalningar av sociala ersättningar, framförallt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig föräldrapenning.
I vårt scenario börjar konjunkturåterhämtningen redan i höst, med en stark rekyl
för antalet arbetade timmar. Trots negativ indexering av inkomstanknutna pensioner nästa år bidrar det till successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Mot
slutet av perioden ligger den nära det historiska genomsnittet. Tillsammans med
den kraftiga inbromsningen 2019–2020 blir dock den ackumulerade effekten att
skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre än enligt vår
februariprognos.
Förändring jämfört med SKR:s februariprognos
Jämfört med den prognos vi publicerade i februari (EkonomiNytt 02/2020) räknar vi nu med väsentligt lägre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 (tabell 3).
Det förklaras naturligtvis av att vi i februari inte förutsåg det extrema konjunkturras som covid-19 och åtgärder för att förhindra smittspridning skulle orsaka.
Utvecklingen 2021 är uppjusterad på grund av att vi i vårt nuvarande scenario
räknar med starkare konjunkturåterhämtning än i februariprognosen, men från
en betydligt lägre nivå.
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Tabell 3. De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring
2019

2020

2021

2022

2023

2019–2022

SKR apr

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

14,8

Reg apr

2,0

1,8

3,9

3,5

4,5

16,7

ESV mar

2,9

2,3

3,2

3,1

3,0

15,4

SKR feb

3,2

2,4

3,1

3,8

3,8

17,4

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Regeringen har en klart mindre pessimistisk syn på skatteunderlagstillväxten än
SKR, se tabell 3. Huvudförklaringen till att SKR:s scenario visar svagare utveckling 2020 än regeringens är att SKR utgår från större fall i arbetade timmar.
År 2021–2022 utgår SKR-scenariot från något större ökning av arbetade timmar
än regeringens, delvis till följd av olikheter i synen på i vilken takt ekonomin
återhämtar sig, men det hänger också ihop med SKR:s bedömning om en större
initial minskning. År 2021 motverkas detta bland annat av större lönehöjningar i
regeringens beräkningar. Differensen 2023 beror på att regeringens då åter räknar med en större ökning av arbetade timmar än SKR.
I Ekonomistyrningsverkets (ESV) beräkning växer skatteunderlaget snabbare än
i SKR:s scenario 2019–2020. Skillnaden 2019 beror i hög grad på att ESV-prognosen gjordes innan presentationen av förslaget om möjlighet för enskilda näringsidkare att avsätta stora delar av vinsten för 2019 till periodiseringsfond. Att
SKR:s scenario för 2020 är dystrare än ESV:s hänger i huvudsak ihop med att
arbetade timmar minskar betydligt mer i SKR:s scenario. Det motverkas delvis
av större inkomster från sociala ersättningar i enlighet med regeringsförslag av
senare datum än ESV:s prognos. Åren 2021–2023 är skatteunderlagets ökning
större i SKR-scenariot än i ESV:s beräkningar, till stor del på grund av större
återhämtning på arbetsmarknaden (från en lägre nivå vid utgången av 2020).

Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas 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 årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen 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 år 2020–2023 (tabell 3), där effekterna av den ändrade bedömningen för 2019 kommer att slå igenom i redovisningen på 2020. En
annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

5 (11)

EkonomiNytt 05/2020

2020-04-29

Tabell 4. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt
samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2020

2021

2022

2023

Snitt 10 år

4,0

3,9

3,8

3,7

Årlig ökning

1,3

3,3

3,5

3,6

Differens

–2,8

–0,6

–0,3

–0,1

Källa: Skatteverket och SKR.

Slutavräkningar 2019–2020
Slutavräkning 2019
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 2018 och 2019 till 4,0 procent
respektive 3,9 procent i Budgetpropositionen för år 2019. Slutligt utfall för 2018
blev 3,72 procent och vår prognos i december 2019 visade på en ökning av skatteunderlaget med 3,3 procent för 2019. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2019 till –220 kronor per invånare den
1.11.2018.
SKR:s prognos enligt detta EkonomiNytt visar en uppräkning med 2,2 procent
för 2019 vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2019 beräknas till –
492 kronor per invånare den 1.11.2018 och därmed uppstår en negativ korrigeringspost för på –272 kronor per invånare. Jämfört med vår prognos i februari är
det en försämring med –244 kronor per invånare
Slutavräkning 2020
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4
procent respektive 2,6 procent, enligt Budgetpropositionen för 2020. SKR:s prognos innebär en betydligt lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2020 blir negativ och uppgår till –745 kronor per invånare den
1.11.2019. Jämfört med vår prognos i februari är det en försämring med –645
kronor per invånare.

Ny befolkningsprognos
Den 8 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 2020–2070.
Den pågående coronapandemin påverkar befolkningsframskrivningen. Framskrivningen är alltid behäftad med en viss osäkerhet, men eftersom det just nu
pågår flera förändringar i samhället är den osäkrare än vanligt.
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Mer om prognosen finns att läsa på SCB:s webbplats: https://www.scb.se/hittastatistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolkning-20202070/
I tabellen nedan syns den nya prognosen, som vi har räknat om till befolkningen
per första november respektive år.
Tabell 5. Befolkningsprognos för åren 2019–2023
Antal och procent
2019

2020

2021

2022

2023

Utfall/prognos

10 319 473

10 407 380

10 488 262

10 564 059

10 637 465

Förändring, %

1,009

1,010

1,009

1,009

1,009

Källa: SCB.

Extra tillskott under 2020 och förändring av anslaget för
kommunalekonomisk utjämning
Förändringar som ingår i regeringens vårproposition
Regeringen aviserade redan i januari 2020, innan coronakrisen, en satsning på
att höja de generella statsbidragen med 5 miljarder kronor för 2020 i vårändringsbudgeten.
Utifrån förslag från oppositionen beslutade Riksdagen den 19 februari om ett
nytt anslag, Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden om 2,5 miljarder
kronor för 2020.
I 2020 års vårändringsbudget föreslog regeringen att ytterligare 15 miljarder
kronor tillförs kommunsektorn i generella statsbidrag 2020. Från och med 2021
är ökningen 12,5 miljarder kronor i form av ett permanent tillskott till kommunsektorn som fördelas via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.
SKR:s prognos av ytterligare förändring av de generella statsbidragen
I proposition 2019/20:151 ”Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder
på skatteområdet med anledning av coronaviruset” föreslås en ökad avsättning
till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är
delägare i handelsbolag. Detta påverkar det kommunala skatteunderlaget. Av
propositionen framgår att ”Underlaget minskar för 2019, men ökar under perioden 2020–2025 när avsättningarna till periodiseringsfonder återförs till beskattning. Över tid kommer förslaget alltså vara neutralt för kommunerna. Förslaget
får dock effekter för kommunernas årliga resultat. Regeringen avser att justera
för dessa effekter.”
I vår skatteunderlagsprognos har hänsyn tagits till åtgärden vilket leder till en
prognos på minskade skatteintäkter med 9 miljarder under 2019, vilket kommer
att påverka 2020 års resultat. För åren 2021–2025 beräknas skatteintäkterna öka
med 1,5 miljarder per år. Nettoeffekten för 2020 bli 7,5 miljarder (9,0–1,5). Eftersom förslaget ska vara neutralt för kommunerna och regionerna bedömer vi
att de generella statsbidragen ökar med 7,5 miljarder 2020 och sedan minskar
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med 1,5 under åren 2021–2025. Enligt den information vi fått planeras kompensationen till kommunsektorn till höständringsbudgeten, då det bör finnas ett underlag om i vilken utsträckning skatteförslaget har utnyttjats och således hur
mycket skatteintäkterna har påverkats.
Regionernas andel av samtliga tillskott enligt ovan är 30 procent medan kommunernas andel är 70 procent. Regionernas belopp i miljarder kronor och kronor
per invånare framgår av tabellerna 6 och 7. I bilaga 3 framgår belopp per region.
Tabell 6. Tillskott regioner enligt vårproposition och SKR:s prognos
Miljarder kronor
2020

2021

2022

2023

Tillskott generella statsbidrag enligt vårpropositionen

6,75

3,75

3,75

3,75

Prognos kompensation för minskat skatteunderlag

2,25

–0,45

–0,45

–0,45

Summa

9,00

3,30

3,30

3,30

Tabell 7. Tillskott regioner enligt vårproposition och SKR:s prognos
Kronor per invånare
2020

2021

2022

2023

Tillskott generella statsbidrag enligt vårpropositionen

654

360

357

355

Prognos kompensation för minskat skatteunderlag

218

–43

–43

–43

Summa

872

317

315

312

Tillskotten som avser år 2020 ingår inte i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och påverkar därmed inte regleringsposten. Tillskotten 2020, enligt bilaga 3, betalas ut i särskild ordning. Tillskottet till regionerna på 0,75 miljarder
som beslutades i februari är redan utbetalt. Övriga tillskott i vårpropositionen
betalas troligtvis ut i juni. Kompensationen för minskat skatteunderlag p.g.a. periodiseringsfonder betalas troligtvis ut i slutet av 2020. OBS! Eftersom tillskotten 2020 enligt ovan inte påverkar regleringsposten ingår de inte i våra regionvisa beräkningar. För regioner som vill lägga till beloppen i modellen skatter

och bidrag, går det att lägga till beloppen på egna rader på blad 1, se instruktion
under rubriken Uppdatering av modellen Skatter & bidrag. Den del av tillskotten som är permanenta anslagsökningar, 3,3 miljarder för regionerna, ingår
från och med 2021 i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed

även i ”Prognosunderlag R-2020–2027-05-20”.
Ingen förändring när det gäller ”välfärdsmiljarder” från BP2017 och
2018
Den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och fördelas efter invånarantal, ingår i våra beräkningar
av regleringsposten. Den del som ingår 2020 uppgår till 2,1 miljarder kronor
(203 kr/inv.) Från och med 2021 fördelas hela summan på 3,0 miljarder kronor
(288 kr/inv.) utifrån invånarantal. Den del som under 2020 fördelas utifrån
flyktingvariabler ingår inte i våra länsvisa beräkningar.
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För regionerna har det tillskott som aviserades i BP2018 flyttats från utgiftsområde 25 till utgiftsområde 09. Det innebär att 3,0 miljarder som är avsatta under
2020 inte ingår i anslaget eller i våra beräkningar.
Preliminär kostnadsutjämning för 2021
SKR har gjort en preliminär beräkning av 2021 års kostnadsutjämning med hjälp
av uppdaterat underlag från Statistiska centralbyrån. Merparten av det underliggande datamaterialet är uppdaterat. De preliminära utfallen syns i bilagorna 1–2
till detta EkonomiNytt.
Antal invånare den 1 november 2020 i modellen för befolkningsförändringar
Ersättningen för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar har, liksom förra årets beräkning i april, gjorts utifrån den trendframskrivning av befolkningen som används i prognosunderlaget och i modellen Skatter och Bidrag.
Beräkningen för 2021 bygger på en prognos av förändringen av folkmängden
mellan 1 november 2019 och 1 november 2020. Den befolkningsframskrivning
som används ingår i de regionvisa beräkningarna av skatter och bidrag från och
med detta EkonomiNytt.
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Kronoberg, Skåne och Halland är de regioner som kan få ersättning för eftersläpning bidragsåret 2021, då dessa har haft
en genomsnittlig befolkningsökning på över 1,2 procent mellan 2015 och 2019.
För att bli aktuell för ersättning bidragsåret 2021 måste befolkningsökningen
även överstiga 1,2 procent mellan den 1 november 2019 och 2020. I trendframskrivningen av befolkningen får två av dessa regioner en tillräckligt stor befolkningsökning för att ett bidrag ska falla ut. De prognosticerade bidragen fi-

nansieras gemensamt av alla regioner med 13 kronor per invånare. Det slutliga
utfallet av beräkningarna för eftersläpningsersättning fastställs dock inte förrän
befolkningen 1 november 2020 redovisas, dvs. i slutet av året.
De regioner som i denna beräkning får ersättning för eftersläpningsersättning
kan få mindre skillnader i ersättningsbeloppet enligt dessa tabellbilagor, och beräkningarna enligt modellen Skatter och Bidrag. Utgå i så fall från ersättningsbeloppet i modellen Skatter och Bidrag, då detta är konsistent med övriga prognosantaganden. Observera också att det eventuella bidraget i modellen Skatter
och Bidrag förändras beroende på om regionen använder egen befolkningsprognos.
Observera dock att komponenten för långsiktig befolkningsförändring sett över
tio år, som infördes i kostnadsutjämningen 2020, bygger på befolkningsförändringen mellan 31.12.2009 och 2019, dvs. fastställa uppgifter. Den ersättning beräknas således korrekt i denna prognos. Stockholm och Uppsala erhåller ersättning i denna delberäkning.

Löne- och prisförändringar för regioner
Under de senaste åren har kostnaderna för tjänstepensioner varit höga. Det beror
främst på att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen som avser pen9 (11)
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sioner för höginkomsttagare har ökat. Nivån på pensionskostnaderna ser nu ut
att dämpas 2022 efter flera år med höga kostnader, även om prognosen är osäker.
Vi räknar även fortsättningsvis med fallande läkemedelspriser efter en tillfällig
ökning 2016 och 2017. Notera att vi här endast räknar med rena prisförändringar
på befintligt sortiment inklusive generika. Här ingår alltså effekterna av statens
överenskommelse med läkemedelsindustriföreningen (LIF), patentutgångar etc.
Den eventuella 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.
Tabell 8. Prognos för LPIK
Årlig procentuell förändring
2020

2021

2022

2023

2024

LPIK inkl. läkemedel

2,0

1,9

1,9

2,3

2,6

– Timlön

2,3

2,2

2,7

2,8

3,3

– Socialavgifter

2,9

3,2

1,9

2,9

3,4

– Läkemedel

–0,7

–0,7

–0,7

–0,7

–0,7

– Förbrukning

2,0

1,6

2,2

2,4

2,6

LPIK exkl. läkemedel

2,4

2,3

2,3

2,7

3,1

Notera att vi här publicerar både prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (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 ålderssammansättning påverka lönepriset.
Tabell 9. Prognos för Landstingsprisindex, LPI
Årlig procentuell förändring

Landstingsprisindex inkl. läkemedel

2020

2021

2022

2023

2024

2,2

2,1

2,1

2,5

2,8

– Timlön

2,6

2,5

3,0

3,1

3,6

– Socialavgifter

3,2

3,5

2,2

3,2

3,7

Landstingsprisindex exkl. läkemedel

2,6

2,5

2,5

2,9

3,3

Nästa prognos för regionernas prisutveckling beräknas i samband med MakroNytt som publiceras i augusti.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 02/2020) beror på:

•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Ny befolkningsprognos
Ny statsbidragsram
Preliminär kostnadsutjämning 2021
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Beräkningarna bygger i övrigt på 2020 års skattesatser samt att befolkningen i
varje län utvecklas i takt med riksprognosen men med hänsyn till historisk trend.
Uppdatering av extra tillskott av generella statsbidrag 2020
De extra tillskott i vårpropositionen 2020 och i den prognos som SKR gjort avseende ytterligare höjning i höständringsbudgeten ingår inte i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed inte heller i prognosunderlagen eller
uppdateringarna av modellen. Regioner som vill se alla generella statsbidrag i
modellen kan dock själva lägga till belopp på blad 1 på raderna 34 och nedåt.
För att kunna skriva in egna uppgifter måste skyddet på bladet först tas bort. Det
görs genom att man går längst upp på skärmen till menyn Granska och väljer
Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriver in region. Efter
att man gjort sina ändringar bör skyddet helst återinföras.

Information om tidpunkter under 2020
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

nyheter, 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 tillgängliga 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, Måns Norberg
(kostnadsutjämningen) 08-452 77 99, Anders Folkesson (kostnadsutjämningen)
08-452 73 37 Madeleine Holm (löne- och prisförändring för regioner) 08452 70 01, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag, generella statsbidrag) 08452 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: Kostnadsutjämning 2020 prognos, kronor per invånare
Bilaga 2: Förändring Bidrag & Avgift prognos 2021 mot utfall 2020, kronor per
invånare
Bilaga 3: Extra tillskott 2020 per region
Prognosunderlag-Reg-2020-2027-05-20.xls”, finns på vår webbplats via följande länk: www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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