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Inför bokslut och 
årsredovisning 2021

Hans Stark och Robert Heed
SKR

Innehåll

• Pensioner

• Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

• Skatteintäkter och fastighetsavgift

• Baskontoplaner och RS/SCB

• God kommunal hushållning

• Övrigt
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Pensioner

Pensioner
Bakgrund – ändrade beräkningsgrunder

• Nytt livslängdsantagande i RIPS Tabell hämtade ur 

cirkulär 21:19



2021-11-28

3

Pensioner
Redovisning – ändrade beräkningsgrunder

• Utgör en ändring av uppskattningar och bedömningar vilket medför att 

effekten inte får redovisas mot eget kapital (RKR R12)

• Avsättning Resultateffekt 2021 

• Hantering av jämförelsestörande poster styrs av egna principer

RKR R11: Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller 

transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.

• Ansvarsförbindelse Ökad ansvarsförbindelse – resultateffekt resp år

• Utbetalda pensioner ökar i framtiden

Inkomstbasbelopp 2022

2021
2022 

(beslutat)

2022 

(tidigare prognos)

Inkomstbasbelopp (IBB) 68 200 71 000 70 300

7,5 IBB 511 500 532 500 527 250

Beslutat inkomstbasbeloppet för 2022 blev högre än prognosen vilket 

påverkar kostnader för avtalspensioner!
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Arbetsgivaravgifter/PO

Arbetsgivaravgifter / PO

Förändringar av arbetsgivaravgifter / PO

• Lagstadgade arbetsgivaravgifterna sammantaget 

 Oförändrad, dvs 31,42 procent

• Avtalsförsäkringar (preliminärt)

 Preliminärt oförändrade

• Kollektivavtalad pension

 Avgiftsbestämd del oförändrade för kommuner och höjs för regioner

 Förmånsbestämd del sänks för kommuner men oförändrad för regioner
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Personalomkostnadspålägg 
2021 - prel 2022 – Kommuner 

Uppgifter finns på: www.skr.se

(Procent av lönesumman) 2021 2022 prel

Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42

Avtalsförsäkringar 0,13 0,13

Kollektivavtalad pension* 8,60 8,20

SUMMA PO-PÅLÄGG 40,15 39,75

*inkl. löneskatt 24,26%

Beslut 2021 Prel 2022

Arbetsgivaravgifter enligt lag

Ålderspensionsavgift 10,21 10,21

Efterlevandepensionsavgift 0,60 0,60

Sjukförsäkringsavgift 3,55 3,55

Arbetsskadeavgift 0,20 0,20

Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60

Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64

Allmän löneavgift 11,62 11,62

S:a arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42

Avtalsförsäkringar

Omställningsförsäkring (KOM-KR) 0,10 0,10

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,02 0,02

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 0,00 0,00

Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL) 0,01 0,01

Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt 0,00 0,00

S:a avtalsförsäkringar 0,13 0,13

Kollektivavtalad pension

Avgiftbestämd del** 4,90 4,90

 + löneskatt (24,26 %) 1,19 1,19

Förmånsbestämd del (inkomst över tak KAP-KL) 2,02 1,70

  + löneskatt (24,26 %) 0,49 0,41

S:a kollektivavtalad pension 8,60 8,20

S:a avtalsförsäkringar o kollektivavtalad pension 8,73 8,33

S:a PO-pålägg 40,15 39,75

Personalomkostnadspålägg 
2021 - prel 2022 – Regioner

Uppgifter finns på: www.skr.se

(Procent av lönesumman) 2021 2022 prel

Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42

Avtalsförsäkringar 0,13 0,13

Kollektivavtalad pension* 14,60 14,72

SUMMA PO-PÅLÄGG 46,15 46,27

*inkl. löneskatt 24,26%

Beslut 2021 Prel 2022

Arbetsgivaravgifter enligt lag

Ålderspensionsavgift 10,21 10,21

Efterlevandepensionsavgift 0,60 0,60

Sjukförsäkringsavgift 3,55 3,55

Arbetsskadeavgift 0,20 0,20

Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60

Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64

Allmän löneavgift 11,62 11,62

S:a arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42

Avtalsförsäkringar

Omställningsförsäkring (KOM-KR) 0,10 0,10

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,02 0,02

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 0,00 0,00

Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL) 0,01 0,01

Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt 0,00 0,00

S:a avtalsförsäkringar 0,13 0,13

Kollektivavtalad pension

Avgiftbestämd del** 4,90 5,00

 + löneskatt (24,26 %) 1,19 1,21

Förmånsbestämd del (inkomst över tak KAP-KL) 6,85 6,85

  + löneskatt (24,26 %) 1,66 1,66

S:a kollektivavtalad pension 14,60 14,72

S:a avtalsförsäkringar o kollektivavtalad pension 14,73 14,85

S:a PO-pålägg 46,15 46,27
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Skatteintäkter och 
Fastighetsavgift

Slutavräkning skatt – Kommuner

SKR:s bokslutsprognos presenteras 16 december

Slutavräkning för 2020 (Kommuner)

• I bokslut 2020 angav SKR en prognos på - 715 kr/inv. (1 nov 2019)

• SKR:s septemberprognos är - 532 kr/inv. (1 nov 2019) 

• Mellanskillnad mellan prognos i bokslut 2020 och slutligt utfall i SKR:s 

bokslutsprognos hänförs till år 2021

Slutavräkning för 2021 (Kommuner)

• SKR:s oktoberprognos är + 1 045 kr/inv. (antal inv. 1 nov 2020)

Uppgifter baserade på cirkulär 21:35 (2021-09-30)
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Slutavräkning skatt – Regioner

SKR:s bokslutsprognos presenteras 16 december

Slutavräkning för 2020 (Regioner)

• I bokslut 2020 angav SKR en prognos på - 384 kr/inv. (1 nov 2019) 

• SKR:s septemberprognos är - 281 kr/inv. (1 nov 2019) 

• Mellanskillnad mellan prognos i bokslut 2020 och slutligt utfall i SKR:s 

bokslutsprognos hänförs till år 2021 

Slutavräkning för 2021 (Regioner)

• SKR:s oktoberprognos är + 590 kr/inv. (antal inv. 1 nov 2020)

Uppgifter baserade på EkonomiNytt 11/2021 (2021-09-30)

Fastighetsavgift

Utfall för 2021, samt prognos 

för 2022 och 2023 kommer i 

cirkulär vid årsskiftet (SKR:s 

kalkylmall).



2021-11-28

8

Fastighetsavgift

• Grundbelopp utbetalas varje år med två års eftersläpning

• Ingen påverkan på utbetalningen av grundbelopp och preliminära 

uppräkningar för bokslutsåret och året före – alltid steget efter

• Fordran minskar bara om taxeringarna minskar – ytterst ovanligt

• I bokslut 2019 uppgår kommunernas totala fordran till 11 mdkr –

med stora variationer mellan kommuner

Fastighetsavgift

Utbetalning år 8: 200
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Baskontoplaner 
och RS/SCB

Årshjul

Arbetsgruppen  
jobbar med 
nästa års 
version

Beslut inför 
nästa år

Planering 
nästa år +1

Arbetsgruppen 
diskuterar 

nästa år +1

Juni

Januari
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Kommun-Bas/Region-Bas 
Exempel på förtydliganden 2022

• Omvänd skattskyldighet (konto 167/kontogrupp 26)

- Upplägg för att säkerställa rapportering och internkontroll

• Lån i utländsk valuta (konto 231/KB 234/RB 235)

- Obligations- och förlagslån (både svensk- och utländsk valuta)

- Lån i banker och kreditinstitut (både svensk- och utländsk valuta)

I Kommun-Bas respektive Region-Bas finns det en sammanställning 

över de ändringar som gjorts från föregående utgåva.

Kommun-Bas
Exempel på förtydliganden 2022

• Försäljning av konsulttjänster mm (konto 363)

- Ska vara av tillfällig karaktär och ej som del av ett avtal

• Inköp av mark (inköpspris) (underkonto 4031)

- Endast inköpspris på marken ska hänföras till kontot

• Personalrepresentation (konto 711)

- Gåvor till anställda – minnes-, jubileums-, och julgåvor

- Övriga gåvor redovisas där kostnaden hör hemma

• Straffavgifter (konto 736)

- Avser även utdömda viten från t.ex. Skolinspektionen och IVO
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Region-Bas
Exempel på förtydliganden 2022

• Uppskjuten semester (kontogrupp 40)

- Kompensation för uppskjuten semester

• Ambulanstjänster (kontogrupp 55)

- Ses som en sammansatt tjänst

• Köp av verksamhet/Bidrag (kontogrupp 58)

- Bedömning utifrån total ersättning

• Elektronisk media (konto 767)

- Avser även digital from, t.ex. e-böcker och e-tidningar

SCB RS – Nyheter 2021

• Anpassningar utifrån nya konton i Kommun- respektive Region-Bas

• RS-kommuner

- Vissa förtydliganden kring t.ex. personalomkostnader och leasing

• RS-regioner

- Förändring eget kapital – redovisning av RUR som däravpost

- Kassaflödesanalysen är borttagen

• Tidplan
• Steg 1 – inlämning senast – kommuner 7 februari / regioner 15 februari

• Steg 2 – inlämning senast – kommuner 18 mars / regioner 5 april



2021-11-28

12

God kommunal hushållning

SOU 2021:75

• God kommunal hushållning

 Samma krav – Tydligare struktur och form

• Ekonomi i balans

 Underskott SKA återställas – Tuffare krav för undantag

 Nya justeringsposter

 Resultatreserv för flexibilitet

• Budget, räkenskaper och uppföljning

 Mer detaljerad reglering av budgetens innehåll

 Delårsrapport/budgetuppföljning i fullmäktige före 30/6

Sammanfattning
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• Vägledning och stöd – Nationell uppföljning

 Statlig myndighet för vägledning och stöd som bygger på nationell uppföljning

• Konjunkturutjämning

 Resultatutjämningsreserv avvecklas fram till 2032

 Statlig garanti av lägsta skatteunderlagstillväxt vid djup lågkonjunktur

• Revision och kontroll

 Utökat revisionsuppdrag – Granska regelefterlevnad i ekonomisk förvaltning

 Tydlighet i laglighetsprövning av räkenskaperna

Sammanfattning

• Det finns behov av och efterfrågan på ökad långsiktighet och 

tydlighet

• Regelverket är en komponent, andra faktorer är:

 Stabila planeringsförutsättningar

 Den ”egna förmågan” och ansvarstagandet för ekonomin

• Det finns kommuner och regioner med ekonomiska problem

 Ineffektiv ekonomistyrning?

 Ogynnsamma förutsättningar?

 Bristande ansvarstagande?

Övergripande – Vår bild
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Några tankar….

 Påverkan på det kommunala självstyret i relation till problembeskrivningen? 

Ökad tydlighet och långsiktighet är positivt, men ökad långsiktighet kräver 

också stabila planeringsförutsättningar. Detaljstyrningen?

 Synnerliga skäl tas bort, men kan behövas nån ventil?

 Alldeles för högt soliditetskrav för stark finansiell ställning.

 Både resultatutjämningsreserv och resultatreserv under en lång 

övergångsperiod?

Mycket tveksamt med stöd/vägledning av statlig myndighet.

 För hög grad av detaljstyrning av t.ex. budget, delårsrapport och 

revisionsuppdraget
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Generellt sett bedömer utredningen att de konsekvensbeskrivningar som 

gjordes av KomRed inte förändras nämnvärt utifrån utredningens förslag.

 KomRed:s förslag om pensionsredovisning tillstyrktes i en majoritet av  

remissvaren 2016.

 Kommer pensionsredovisningen att hanteras i kommande proposition?

 Proposition 2017/18:149 om redovisning av pensioner:

 ”Regeringen instämmer i att det finns skäl att analysera frågan…… avser därefter att 

återkomma i frågan om hur den kommunala pensionsredovisningen bör regleras.”

Pensionsredovisningen

Frågor eller funderingar?


