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Planeringsförutsättningar för åren 2019–2023
I detta EkonomiNytt presenterar vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2018
Skattesatser 2020
Nya länsvisa skattesatser (aktuellt vid skatteväxling)
Befolkningsuppgifter per den 1 november 2019 och reviderad befolkningsprognos
Utfall kostnadsutjämningen 2020
Ny statsbidragsram p.g.a. skatteväxling
Löne- och prisförändringar för regioner
Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för regionerna år 2020
Datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2020
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Jämfört med den prognos vi presenterade i oktober (EkonomiNytt 11/2019) är
prognosen för skatteunderlagets ökning uppreviderad för 2019 och 2020 men
nedreviderad för 2021 och 2022. Skillnaderna jämfört med förra prognosen är
små för varje enskilt år. Justeringarna förklaras bland annat av Statistiska
centralbyråns (SCB) revidering av arbetsmarknadsundersökningarna för perioden juli 2018–september 2019 och att vi nu utgår från en annorlunda utveckling av lönesumman än i föregående prognos.
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Hög sannolikhet för låg BNP-tillväxt 2020
Den prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 – ”två svaga år” i termer av tillväxt – som vi först lanserade i december förra året står sig. Även om
det dröjer innan 2019 fullt ut går att summera vet vi nu tämligen mycket. Under
årets första tre kvartal har BNP-tillväxten landat på 1,3 procent (genomsnittlig
årlig tillväxttakt), ungefär i linje med SKR:s prognoser. Aktuell prognos för
helåret 2019 landar på 1,2 procent. Detta ser vi som en rätt ”normal” nedväxling
i tillväxt vid en högkonjunktur; 2018 ökade BNP med 2,3 procent (samtliga siffror i detta stycke avser kalenderkorrigerad BNP).
Den försvagning på arbetsmarknaden som börjat skönjas i år antas fortgå också
under 2020 – inte minst mot bakgrund av att den beräknade BNP-tillväxten
2020 blir fortsatt låg.
Trots en tydlig försvagning i den globala industrikonjunkturen, samt svag
världshandel, har den svenska utrikeshandeln gått starkt 2019. Den oväntat
starka exporten följer sannolikt på den också oväntade försvagningen av den
svenska kronan. Men att importen har ökat betydligt långsammare än exporten
har också varit avgörande: Bidraget till BNP från nettoexporten i år står faktiskt
för nästan hela (mer än 90 procent av) den ökning vi beräknar för BNP 2019.
Trots vad som möjligen kan vara ”små ljusglimtar” nyligen, i Brexit-frågan respektive handelskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring
dessa (och andra) geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen är svårt att tänka sig i närtid. Utan en fortsatt försvagning av den svenska kronan, och i en miljö av fortsatt låg global BNP- och handelstillväxt 2020, räknar vi med betydligt tuffare tider för svenska exportnäringar. En betydligt svagare svensk utrikeshandel beräknas därför för nästa år.
En svag trend för näringslivets investeringar bedöms bli fallet även nästa år, i
likhet med 2019. Bostadsbyggandet beräknas 2020 falla något ytterligare men
merparten av nedgången ser vi nu som avklarad. Sammanfattningsvis bedöms
varken exporten eller investeringar kunna ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt nästa
år.
Stämningsläget bland hushållen har i år varit mer pessimistiskt än normalt, det
svagaste sedan 2012 (enligt KI-barometern). Tillväxten i hushållens konsumtionsutgifter väntas bli svaga 1,0 procent för helåret 2019, men det följer delvis
av den svagare bilförsäljning som nåddes redan sommaren 2018. Nästa år väntar
en svagare arbetsmarknad samt förväntat långsammare inkomstökningar. Låga
räntor förutses 2020, liksom en – trots allt – relativt stark arbetsmarknad; något
brantare fall i sysselsättning bedöms ej ske. Dessa faktorer understödjer hushållens reala inkomster. En något högre konsumtionsbenägenhet än i år (och lägre
sparande) antas även 2020, vilket möjliggör en större ökning av hushållens konsumtion nästa år (1,8 procent), närmare den trend som syntes åren 2016-2018.
SKR:s konjunkturprognos visar på ihållande svag BNP-tillväxt (under 2 procent
i årstakt under 10 efterföljande kvartal, med start i kvartal tre 2018). Vikande
sysselsättning framstår därmed som det mest troliga framöver, inte minst utifrån
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den trendmässigt så svaga produktivitetstillväxten. Försvagade vinstutsikter i näringslivet antas mer och mer komma att innebära nedjusteringar i bemanningen,
och den totala sysselsättningen minskar något 2020. Sysselsättningsgraden sjunker därför något, och andelen arbetslösa beräknas fortsätta stiga under 2020.
Konjunkturen fortsätter därmed att försvagas och mot slutet av 2020 nås ett läge
som kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur”. BNP samt volymen arbetade timmar skjuter då något under de jämviktsnivåer vi bedömer för ett balanserat läge,
då varken hög- eller lågkonjunktur råder. Arbetslösheten antas då också överstiga jämviktsarbetslösheten (vilken vi uppskattar till knappa 7 procent).
Liksom i tidigare prognoser antas inte den svenska högkonjunkturen åtföljas av
någon snabb uppgång i löne- eller prisökningstakten. KPIF-inflationen (KPI
med fast ränta) beräknas 2020 landa nära men i underkant av Riksbankens mål
om 2 procent. Vi har i denna prognos, dels skjutit ytterligare på den förväntade
ränteuppgången, dels sänkt ränteantagandet vid utgången av det sista kalkylåret.
Utan några större uppgångar för bostadsräntorna, varken 2020 eller 2021, ligger
den beräknade KPI-inflationen därför mycket nära KPIF-inflationen några år.
Vad gäller löneökningarna antas den måttliga stegring som kunnat skönjas under
de senaste två åren fortgå avtalsåret 2020, men löneökningarna är historiskt sett
låga om de senaste årens starka arbetsmarknadskonjunktur beaktas. På längre
sikt antar vi i kalkylen trendmässiga löneökningar som är högre än vad som har
gällt sedan finanskrisen, men samtidigt lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger samman med att en viss återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet beräknas ske framöver.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges; 2022 och 2023 utgör kalkylår
2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP*

2,3

1,1

0,8

1,7

2,1

1,7

Sysselsättning, timmar*

1,8

0,0

–0,4

0,2

0,7

0,4

Relativ arbetslöshet, procent

6,3

6,8

7,3

7,4

7,1

6,9

Timlön, Nationalräkenskaperna

2,8

3,7

3,0

3,0

3,2

3,4

Timlön, Konjunkturlönestatistiken

2,5

2,7

3,0

3,0

3,2

3,4

Inflation, KPIF

2,1

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

Inflation, KPI

2,0

1,8

1,8

1,9

2,1

2,4

*Kalenderkorrigerad.

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos utgör perioden 2022–2023
en kalkyl. För kalkylåren antar vi ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i
balans. Förloppet under kalkylperioden blir därmed konjunkturneutralt. År 2021
utgör ett slags mellanår. Då antas i scenariot den ”milda lågkonjunkturen” från
utgången av 2020 bestå. Detta grundar sig i bedömningen att en omedelbar återgång till ”normalkonjunktur” är en mindre trolig konjunkturdynamik. Antagandet om en lågkonjunktur 2021 ska också förstås som ett uttryck för risken för en
än svagare utveckling 2020 (än i prognosen). Att arbetsmarknaden 2021-2022
rör sig från ”lågkonjunktur” till ”normalkonjunktur”, medför att antalet arbetade
timmar 2022 ökar snabbare än den underliggande sysselsättningspotentialen.
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Det stundar magra år för skatteunderlaget
Den 18 november publicerade Skatteverket slutligt utfall för kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer år 2018 (2018 års skatteunderlag). Det visar en ökning med 3,72 procent jämfört med år 2017. Vår prognos i
oktober (EkonomiNytt 11/2019) innebar en ökning med 3,7 procent, alltså
mycket nära utfallet. För ytterligare kommentarer om Skatteverkets utfall, se nedan (under rubriken Slutligt beskattningsutfall inkomståret 2018).
Prognosen för 2019–2023 baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas ovan och beskrivs mer utförligt i MakroNytt 3/2019.
Trots att konjunkturuppgången medförde lika stor ökning av lönesumman 2018
som året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten (diagram 1). Det beror till viss del på att inkomstanknutna pensioner inte höjdes lika
mycket som 2017. Men huvuddelen förklaras av en regeländring: grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenserades regioner och kommuner för genom en höjning av de generella statsbidragen (anslaget Kommunalekonomisk utjämning i statens budget). Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 i princip lika stor som
2017.
I år väntar vi inte någon ökning av arbetade timmar, vilket ger en kraftigt återhållande effekt på skatteunderlaget. Det motverkas dock till betydande del av att
timlönerna (Nationalräkenskapernas definition) ser ut att stiga mer än 2018.
Dessutom bidrar inkomster från såväl pensioner som arbetsmarknadsersättningar
mer till skatteunderlaget än föregående år. Grundavdragen för personer som fyllt
65 år höjs i ytterligare ett steg som är ungefär lika stort som 2018. Även denna
höjning kompenseras med en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Sammantaget betyder detta att skatteunderlagets ökningstakt avtar ytterligare oavsett om man ser till faktisk eller underliggande utveckling.
Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten. Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. Därutöver hålls skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som
fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner
får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk
utjämning).
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter
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Källa: Skatteverket, SKR.

Kalkylen för år 2021 – 2023 bygger på att en konjunkturell återhämtning sker
2021 och att svensk ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att antalet arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något. Skatteunderlagstillväxten närmar sig därmed ett historiskt genomsnitt. Eftersom det inte finns några förslag om regeländringar efter 2020
sammanfaller den underliggande ökningstakten med den faktiska.
Förändring jämfört med SKR:s oktoberprognos
Beskattningsutfallet för år 2018 avvek endast marginellt från den prognos vi
presenterade i oktober (EkonomiNytt 11/2019).
Ny statistik över utbetald lönesumma har medfört en nedrevidering av lönesummans ökning 2019 jämfört med föregående prognos. Även SCB:s revideringar
av Arbetsmarknadsundersökningarna (AKU) och Nationalräkenskaperna (NR)
har orsakat justeringar av vår prognos, men dessa avser främst ökningens fördelning mellan arbetade timmar och timlön. Den reviderade statistiken indikerar en
svagare utveckling för timvolymen och större lönehöjningar. Det senare har föranlett en nedjustering av grundavdragen. Nettoeffekten är en upprevidering av
skatteunderlaget, se tabell 2. Revideringarna av AKU- och NR-statistiken och
hur detta påverkat våra bedömningar kommenteras mer utförligt i MakroNytt
3/2019.
Även prognosen för 2020 är uppreviderad. Det beror främst på att vi nu förutser
större ökning av pensionsinkomsterna, bland annat till följd av att inkomstbasbeloppet (IBB) har fastställts till högre belopp än vi prognostiserade i oktober.
Vår kalkyl för 2021 och 2022 visar lite lägre ökningstakt än i föregående prognos. Nedrevideringen 2021 förklaras delvis av att vi tror det fastställda IBB för
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2020 innebär en överskattning av det inkomstmått som det baseras på, vilket föranleder en rekyl 2021. Dessutom har den reviderade arbetsmarknadsstatistiken
för 2018 och 2019 bidragit till att vi justerat ner IBB för 2021 ytterligare. Revideringen av 2022 och 2023 beror på att vi nu utgår från en annorlunda utveckling av lönesumman än vi gjorde i oktober.
Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring
2019

2020

2021

2022

2023

2019–2022

SKR dec

3,3

2,6

3,1

3,8

3,8

13,4

ESV nov

2,9

2,5

3,2

3,4

3,2

12,6

SKR okt

3,2

2,5

3,2

3,9

3,7

13,3

Reg sep

3,4

2,6

3,2

3,4

13,2

Regeringens prognos i BP, (Reg sep i tabellen ovan) ligger till grund för de av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för 2019 och 2020, som styr preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2020.
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
För åren 2019 -2021 visar regeringens prognos en skatteunderlagstillväxt som
stämmer väl överens med SKR:s bedömning, se tabell 2. Båda prognosmakarna
förutser ungefär samma utveckling av lönesumman men synen på i vilken takt
arbetade timmar respektive timlön stiger skiljer sig åt. Regeringen räknar med
större ökning av sysselsättningen än SKR och SKR räknar med större lönehöjningar. För år 2022 visar SKR:s kalkyl starkare skatteunderlagstillväxt, bland
annat beroende på större ökning av både arbetade timmar och timlön.
Ekonomistyrningsverket (ESV) tror på klart svagare skatteunderlagstillväxt
2019 än SKR. Det beror främst på mindre ökning av sociala ersättningar och
större grundavdrag än i SKR-prognosen. För år 2020 och 2021 är skillnaderna
mellan de båda prognoserna små. År 2022 och 2023 kalkylerar ESV:s åter med
svagare tillväxt av skatteunderlaget än SKR, framförallt till följd av att både lönesumman och sociala ersättningar ökar mindre.

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 god ekonomisk hushållning. 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
inte vara möjligt år 2019 men däremot åren 2020–2023 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
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Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt
samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2019

2020

2021

2022

2023

Snitt 10 år

3,9

4,1

4,1

4,0

4,0

Årlig ökning

4,0

3,1

3,1

3,8

3,8

Differens

0,1

-1,0

-1,0

-0,2

-0,2

Källa: Skatteverket och SKR.

Slutligt beskattningsutfall inkomståret 2018
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen ovan har Skatteverket
publicerat det slutliga beskattningsutfallet för inkomståret 2018. Utfallet finns
att hämta på Skatteverkets webbplats:
https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/981
Den slutliga taxeringen visade en ökning av skatteunderlaget med 3,72 procent
år 2018 jämfört med år 2017, vilket kan jämföras med 4,49 procent i tillväxt under föregående år. Jämfört med Skatteverkets preliminära utfall i augusti innebär
det slutliga utfallet att den beskattningsbara inkomsten blev 0,12 procentenheter
högre. I tabellen nedan redovisas preliminära och slutliga beskattningsutfall inkomståren 2015–2018.
Tabell 4. Preliminära och slutliga beskattningsutfall för inkomståren 2015–2018
Procent
Aug

Sep

Okt

Nov

Skillnad

Skillnad

nov–aug

nov–okt

Inkomstår 2015

4,63

4,66

4,70

5,05

0,42

0,35

Inkomstår 2016

4,83

4,86

4,88

4,95

0,12

0,07

Inkomstår 2017

4,39

4,39

4,41

4,49

0,10

0,07

Inkomstår 2018

3,60

3,63

3,69

3,72

0,12

0,03

Källa: Skatteverket.
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Diagram 2. Utveckling av skatteunderlag och skattekraft (skatteunderlag per invånare) inkomståret 2018 per region
Procentuell förändring

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland
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Skattekraft

Skåne
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Gotland
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Skatteunderlag
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6,0%
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5,0%
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4,0%
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3,0%
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2,0%
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1,0%
0,5%
0,0%

Källa: Skatteverket.

Den starkaste utvecklingen av skatteunderlaget återfanns i Stockholms region,
med en tillväxt på 4,7 procent och den lägsta tillväxten hade Västernorrland med
2,0 procent. Högsta utveckling av skattekraften, skatteunderlag per invånare,
hade Region Stockholm och Västra Götalandsregionen som båda ökade med 2,9
procent.

Skattesatser och skatteväxlingar 2020
Den 17 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) skattesatser för
2020. Den totala kommunala skattesatsen för kommuner och regioner höjs med
0,09 procentenheter nästa år och uppgår till 32,28 procent. Den kommunala
skattesatsen höjs i genomsnitt med 2 öre medan skattesatsen till regioner höjs i
genomsnitt med 7 öre. Det är 28 kommuner som höjer skattesatsen 2020 medan
4 kommuner sänker (exklusive skatteväxlingar). Skattesatsen höjs i fyra regioner nästa år (exklusive skatteväxlingar). Därtill ändras skattesatsen i Västerbotten på grund av skatteväxlingar mellan kommuner och regioner av kollektivtrafiken. Den kommunala skattesatsen att minskar och den regionala skattesatsen höjs med motsvarande.
Skattesatserna för 2020 finns på www.scb.se, under Offentlig ekonomi.

Befolkningsuppgifter per den 1.11.2019 och reviderad befolkningsprognos
Den 9 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsuppgifter per 1 november 2019. Dessa påverkar intäkterna i form av skatteintäkter och
utjämningsbidrag/avgift. Den prognostiserade medelskattekraften 2020 blir 183
kr lägre per invånare på grund av att antalet invånare enligt utfallet var 8 108
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fler än i prognosen, dvs. det beräknade skatteunderlaget divideras med fler personer. Regioner som erhåller bidrag i inkomstutjämningen kommer att få lägre
ersättning och regioner som betalar avgift kommer att betala en högre avgift på
grund av detta, allt annat oförändrat.
I tabellen syns befolkningsutfall och prognos samt medelskattekraft som ligger
till grund för beräkningarna i Prognosunderlag-Reg-2019-2026-15-19.
Tabell 5. Befolkning i riket, utfall och prognos per november samt medelskattekraft 2019–2022
Antal och procentuell förändring
2019

2020

2021

2022

10 407 758

10 491 205

10 569 852

1,009

1,010

1,009

1,009

Regeringens fastställda

230 685

232 529

SKR:s prognos

228 726

232 304

237 474

244 537

Utfall

10 319 473

Prognos
Förändring, %
Medelskattekraft

Källa: SCB, regeringen, SKR.

Slutavräkningar 2018–2020
Slutavräkning 2018
Enligt slutligt beskattningsutfall blir slutavräkningen av 2018 års skatteintäkter –
11 kronor per invånare den 1.11.2017. Avräkningen regleras i januari 2020.
SKR:s decemberprognos 2018, som enligt riktlinjer från Rådet för kommunal
redovisning låg till grund för bokslutet för 2018, gav en avräkning på –-23 kr/invånare. Detta medför en positiv korrigeringspost på 34 kr per invånare som påverkar bokslut 2019 (beräkningen i modellen Skatter & bidrag visar på 35 kronor, vilket beror på att det i bokslut 2018 gjordes en förenklad fördelning av
Gotlands skatteintäkter). Jämfört med vår oktoberprognos (EkonomiNytt
11/2019) är det en liten förändring med 2 kronor.
Slutavräkning 2019
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0
procent respektive 3,9 procent. SKR:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till -220
kronor per invånare den 1.11.2018. Jämfört med vår prognos i oktober är det
dock en förbättring med 30 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 lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen
2020 blir negativ och uppgår till -22 kronor per invånare den 1.11.2019. Jämfört
med vår prognos i oktober är det en förbättring med 53 kr.
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Utfall kostnadsutjämningen 2020
SCB har beräknat utfallet för kommunalekonomisk utjämning avseende år 2020.
Utfallen i de olika delmodellerna framgår av det underlag som finns på SCB:s
hemsida, under: Hitta statistik/ Offentlig ekonomi/ Finanser för en kommunala
sektorn/Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader.
Jämfört med den preliminära beräkningen från oktober får de flesta regioner en
försämring av utfallet på 13 kronor per invånare. Detta beror på att ersättningen
för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar fastställts med befolkningen den 1 november 2019. Fyra regioner ”kvalificerade” sig för bidrag i
denna delmodell, och finansieringen av detta bekostas av alla regioner. Den faktiska befolkningsökningen var större än den som låg till grund för oktoberprognosen varför finansieringen också blev 13 kronor dyrare.
För att kvalificera sig för eftersläpningsbidraget måste regionen haft en genomsnittlig befolkningsökning åren 2014 till 2018 som överstiger 1,2 procent i genomsnitt per år, men även en ökning som överstiger 1,2 procent mellan 2018
och 2019. Stockholm, Uppsala, Skåne och Halland får ett bidrag för komponenten eftersläpningsersättning, på mellan 4 och 222 kronor per invånare. Dessa
fyra regioner fick också bättre utfall jämfört med prognosen. Sörmland, som fick
en positivt utfall i oktoberprognosen, hade en något för liten befolkningstillväxt
mellan 2018 och 2019 för att få ett bidrag. Alla regioner, (inklusive de som får
bidrag) betalar finansieringen med 26 kronor per invånare.
Observera att den nya komponenten, för långsiktig befolkningstillväxt, inte påverkas av befolkningsutfallet 2019. Utfallet blir således detsamma som i oktoberprognosen för de två regioner som får ett bidrag enligt denna komponent.

Löne- och prisförändring för regioner
Under de senaste åren har kostnaderna för tjänstepensioner varit höga. Det beror
främst på att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen som avser pensioner för höginkomsttagare har ökat. Nivån på pensionskostnaderna ser nu ut att
dämpas 2022 efter flera år med höga kostnader, även om prognosen är osäker.
Läkemedelspriserna faller under hela perioden. Den stora effekten 2019 beror
framförallt på stora återbäringar på avtal som tagits fram inom ramen för trepartsöverläggningarna. Men här ingår även 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.
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Tabell 6. Prognos för LPIK
Årlig procentuell förändring
2019

2020

2021

2022

2023

LPIK inkl. läkemedel

2,0

2,3

2,5

2,0

2,6

– Timlön

2,6

3,0

3,0

3,2

3,4

– Socialavgifter

3,4

2,8

3,5

0,5

2,9

– Läkemedel

–4,1

–0,7

–0,7

-0,7

-0,7

– Förbrukning

3,0

2,4

2,6

2,6

2,7

LPIK exkl. läkemedel

2,9

2,8

2,9

2,4

3,1

Notera att vi här publicerar både prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner, tidigare landsting, (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 7. Prognos för LPI
Årlig procentuell förändring
2019

2020

2021

2022

2023

Landstingsprisindex inkl. läkemedel

2,2

2,5

2,7

2,2

2,8

– Timlön

2,9

3,3

3,3

3,5

3,7

– Socialavgifter

3,7

3,1

3,8

0,8

3,3

LPI exkl. läkemedel

3,1

3,0

3,2

2,6

3,3

Nästa prognos för regionernas prisutveckling beräknas i samband med Makronytt som publiceras den 13 februari.

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för regionerna
år 2020
De totala arbetsgivaravgifterna inklusive avtalsförsäkringar och avtalspensioner,
dvs PO-pålägget, är i regionerna 46,45 procent av lönesumman år 2020, vilket är
oförändrat jämfört med år 2019. En höjning av premien för avtalsförsäkringarna
med 0,10 procent motverkas av en lika stor sänkning av pålägget för avtalspensionerna.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifterna enligt lag är oförändrade och uppgår år 2020 liksom år
2019 till 31,42 procent. Även de ingående sociala avgifterna är oförändrade.

Avtalsförsäkringar
Det är ett ökat premieuttag för avtalsförsäkringar, till 0,13 procent, vilket är en
höjning med 0,10 procent jämfört med år 2019. Bakom höjningen ligger omställningsförsäkringen.
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I samband med avtalsförhandlingarna om ett nytt omställningsavtal bestämdes
att premien på 0,10 procent ska tas ut på omställningsförsäkringen år 2020. Premien för omställningsförsäkringen är bestämd till 0,10 procent sedan tidigare,
men med anledning av att man under några år har kunnat använda överskott i
fonden har det då beslutats om en premiereduktion (nollpremie).
För övriga delar av avtalsförsäkringarna är det oförändrade premier. De uppgår
till totalt 0,03 procent.

Avtalspensioner
För avtalspensioner föreslår vi att ett kalkylerat pålägg på 14,9 procent. Det är
en liten nedjustering jämfört med 2019 och det preliminärt föreslagna 15,0 procent. Inkomstbasbeloppet 2020 blev högre än vad vi förväntat oss, vilket ger något lägre kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Pensionskostnaden varierar en del mellan olika regioner. Det kan även vara värt att notera att kostnaden för tjänstepensioner är starkt beroende av lönenivån. Det som rekommenderas i PO är utifrån genomsnittet i sektorn men kostnaden är betydligt högre för
de anställda som har inkomster utöver taket i det allmänna pensionssystemet. På
dessa överskjutande inkomster svarar tjänstepensionen för all pension. Se exempel över differentierade arbetsgivaravgifter i tabellen.

Anställda över 65 år
För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag
10,21 procent (ålderspensionsavgiften). Avseende avtalsförsäkringar betalas
endast TFA (0,01 procent). Premie för avgiftsbestämd pension om 5,59 procent
betalas vanligen fram till 67 år. Sammantaget blir därmed PO pålägget för de
som fyllt 65 år 15,81 procent.
Det är en betydande sänkning av kostnaden för den äldre arbetskraften genom
att den särskilda löneskatten (6,15 procent) på äldres inkomster togs bort den1
juli 2019.
Anställda födda 1937 och tidigare
För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter, eftersom
dessa årgångar är helt kvar i det gamla pensionssystemet.
Ungdomar 15–18 år
För ungdomar i åldern 15–18 år är arbetsgivaravgiften sänkt. På inkomster upp
till 25 000 kr/månad ska enbart pensionsavgiften betalas. Ungdomar tjänar även
in avtalspension.
Se bilaga 1 för regionernas arbetsgivaravgifter 2019 och 2020.

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2020
Skatteverkets utbetalningar av skatter och bidrag under år 2020 görs den tredje
vardagen efter den 17:e varje månad, datumen framgår av tabellen nedan. Slutavräkningen för 2018 års skatteintäkter justeras i samband med januari månads
skatteutbetalning.
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Tabell 8. Utbetalnings- och bokföringsdag för preliminära skatter och bidrag 2020
Datum
Utbetalnings-

Bokförings-

Utbetalnings-

Bokförings-

dag

dag

dag

dag

Jan

22

23

Jul

22

23

Feb

20

21

Aug

20

21

Mar

20

23

Sep

22

23

Apr

22

23

Okt

21

22

Maj

20

22

Nov

20

23

Jun

23

24

Dec

22

23

Källa: Skatteverket.

I övrigt gäller följande förutsättningar
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag Reg-2019–2026-15-19” på vår webbplats via nedanstående länk:
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/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 2019–2026. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat
till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget.
Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter in-

vånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed
även i våra beräkningar av regleringsposten. Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar.
För regionerna har det tillskott som aviserades i BP2018 och som vi tidigare kallat ”de nya välfärdsmiljarderna” flyttats från utgiftsområde 25 till utgiftsområde
09. Det innebär att de 1,5 miljarder kronorna 2019 och 3,0 miljarder 2020, inte
ingår i anslaget utan fördelas på annat sätt.
På vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår
om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns
via Ekonomi, juridik, Statistik/Ekonomi/Budget och planering/Statsbidrag, eller
via nedanstående länk:
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag.1403.html
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Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 11/2019) beror på:

•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2018
Skattesatser 2020
Nya länsvisa skattesatser (aktuellt vid skatteväxling)
Befolkningsuppgifter per den 1 november 2019 och reviderad befolkningsprognos
• Utfall kostnadsutjämningen 2020
• Ny statsbidragsram p.g.a. skatteväxling
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.

Information om tidpunkter under 2020
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka
på Ekonomi. Länk till sidan Ekonomikalendern finns under bilden med almanacka och spargris.
Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra

nyheter, gå in på skr.se och välj Prenumerera. 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 (utjämningssystemet) 08-452 77 99, Anders Folkesson (utjämningssystemet) 08452 73 37, Madeleine Holm (löne- och prisförändring för regioner) 08452 70 01, Siv Stjernborg, (arbetsgivaravgifter) 08-452 77 51, 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

Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Mona Fridell
Bilagor:

Bilaga 1: Regionernas arbetsgivaravgifter 2019 och 2020
”Prognosunderlag-Reg-2019-2026-15-19.xls”, finns på vår webbplats via följande länk: www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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