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Budgetförutsättningar för åren 2013–2016 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 

• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex  

• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Revideringarna av skatteunderlagsprognosen är relativt små jämfört med föregående 
prognos. Utvecklingen 2012–2014 revideras upp medan vi nu ser lite svagare skatte-
underlagstillväxt 2015 och 2016 än i förra bedömningen. 

Samtidigt med detta cirkulär publiceras MakroNytt 1/2013. Där finns en fylligare 
presentation av den samhällsekonomiska bild som ligger till grund för skatteunder-
lagsprognosen. 

Ljusnande konjunkturutsikter 
Risken för en djupare recession och med den förnyad finansiell oro har minskat. I 
Sverige liksom på andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna till-
sammans med olika förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Trots dessa 
och liknande positiva tongångar håller vi ändå i huvudsak fast vid vår bedömning från 
i december. Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och 
den främsta anledningen stavas en fortsatt knackig utveckling i vår omvärld. Även 
2013 blir därför för svensk del ett relativt svagt år med en BNP-tillväxt på enbart 1,4 
procent. 

Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, men uppgången i 
arbetslösheten blir inte speciellt omfattande. Under sensommaren når arbetslösheten 
8,2 procent. Det är 0,5 procentenheter högre än genomsnittet för ifjol. Trots den ne-
gativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt 
hygglig takt. I reala termer beräknas skatteunderlaget växa med 1,3 procent i år. En 
bidragande orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner. 
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Även åren 2014–2016 beräknas skatteunderlagets reala tillväxt, med allt bredare mar-
ginal, överstiga 1 procent. Den fortsatt gynnsamma utvecklingen är ett resultat av den 
återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Från och med 2014 stiger sys-
selsättningen igen och arbetslösheten kan pressas tillbaka. Tillväxten i svensk ekono-
mi åren 2014–2016 är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer – såväl konsum-
tionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt svaga utvecklingen interna-
tionellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis 
begränsat bidrag till tillväxten. 

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

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BNP* 6,3 3,7 1,2 1,4 2,8 3,4 3,4 
Sysselsättning, timmar* 2,5 2,3 0,4 –0,1 0,6 1,2 1,3 
Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 7,5 7,7 8,1 7,8 7,3 6,6 
Timlön, nationalräkenskaperna 0,5 2,9 3,1 2,8 3,1 3,5 3,9 
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 2,9 2,7 3,3 3,9 
Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,3 1,5 1,8 
Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,6 1,4 2,1 2,6 
Realt skatteunderlag** 0,7 2,4 2,0 1,3 1,1 1,4 1,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 
** Korrigerat för regeländringar. 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än 
normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också löne- och prisöknings-
takten. Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med knappt 3 procent för att sedan öka 
med närmare 4 procent år 2016. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samti-
digt från 0,8 till 1,8 procent. 

Pensionsbromsen håller tillbaka skatteunderlaget 2014 
Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som beskrivs i 
MakroNytt nr 1/2013 och som sammanfattas under rubriken Samhällsekonomin här 
ovan. 

Efter en relativt stark skatteunderlagstillväxt år 2012 avtar ökningstakten i år och nästa 
år innan det åter blir bättre fart 2015 och 2016, se diagram 1. Skiftningarna förklaras i 
stor utsträckning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Konjunkturen dämpades vis-
serligen mot slutet av 2012, men det skedde ändå en viss ökning av arbetade timmar 
under året. Den svenska ekonomin väntas åter börja växa redan i början av 2013, men 
sysselsättningen minskar de närmaste månaderna och vänder upp först under andra 
halvåret. För året som helhet betyder det att antalet arbetade timmar blir i stort sett 
oförändrat jämfört med föregående år. Nästa år räknar vi med en viss sysselsättnings-
uppgång, som förstärks 2015 och 2016. 

Sysselsättningsutvecklingens påverkan på skatteunderlaget förstärks av att det svagare 
läget på arbetsmarknaden bidrar till en dämpning av löneökningstakten 2013. När ar-
betslösheten sedan minskar från och med 2014 blir också lönehöjningarna större. 
Trots den gynnsammare utvecklingen på arbetsmarknaden 2014 än 2013 växer skatte-
underlaget i samma takt båda åren. Det beror på att den automatiska balanseringen av 
de allmänna pensionerna ger pensionsinkomsterna extra skjuts 2013 men verkar åter-
hållande 2014. 
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring 
Ökning i procent och bidrag i procentenheter 

 
Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Den reala skatteunderlagstillväxt som framkommer när man tar hänsyn till vad som 
krävs för att finansiera pris- och lönehöjningar visar ungefär samma mönster som den 
nominella utvecklingen. Efter en stark real tillväxt år 2012 faller förändringstalen 
successivt till och med år 2014, men därefter blir det åter bättre fart. Det är i hög grad 
en effekt av sysselsättningens stora betydelse för skatteunderlagets reala utveckling. I 
reala termer tilltar dock inte ökningstakten 2016 på motsvarande sätt som nominellt. 
Det beror på att den stigande nominella ökningstakten till stor del förklaras av högre 
löneökningstakt, som även fördyrar kommunernas verksamhet. 

Små revideringar jämfört med decemberprognosen 
Revideringarna jämfört med den prognos vi publicerade i december (se cirkulär 12:71) 
är relativt små, se tabell 2. Utvecklingen 2012 har justerats upp, främst till följd av att 
lönesumman ser ut att ha ökat något mer än väntat under slutet av året men även pen-
sionsinkomsterna är uppjusterade. Också de revideringar som gjorts för åren 2013–
2016 förklaras i huvudsak av smärre ändringar i prognoserna för pensioner och löne-
summa. Den sammantagna effekten är att den aktuella prognosen visar större skatte-
underlagstillväxt i början av perioden medan nivån år 2016 är i stort sett densamma 
som vi förutsåg i december. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2012 2013 2014 2015 2016 2012–2016 
SKL, feb 2013 4,1 3,3 3,3 4,1 4,7 21,0 

SKL, dec 2012 3,9 3,1 3,2 4,3 4,8 20,8 

ESV, dec 2012 4,2 3,0 3,0 4,1 4,6 20,4 
Reg. Sep 2012 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 23,7 

Regeringens prognos för 2012 och 2013 har fastställts som uppräkningsfaktorer för utbetalning av 
preliminär skatt. 
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 
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SKL förutser starkare skatteunderlag än Ekonomistyrningsverket 
Vi räknar med något större ökning av grundavdragen och därmed lägre skatteunder-
lagstillväxt än Ekonomistyrningsverket (ESV) år 2012. Resten av perioden förutser 
SKL snabbare skatteunderlagstillväxt än ESV. Det beror på att SKL:s beräkningar 
bygger på en snabbare konjunkturåterhämtning än vad ESV räknar med. Det innebär 
större ökningar av arbetade timmar och pensionsinkomster samt mot slutet av pe-
rioden även högre löneökningar. 

Den stora skillnaden mellan SKL-prognosen och regeringens septemberprognos för-
klaras av den ljusa syn på konjunkturåterhämtningen som regeringen då hade, med 
snabb sysselsättningstillväxt och betydligt större löneökningar än SKL prognostiserar. 
Därefter (i december) har regeringen presenterat en ny konjunkturprognos som inne-
bar en betydande nedrevidering jämfört med bedömningen i budgetpropositionen i 
september. I regeringens decemberprognos redovisas dock inte någon uppgift om det 
kommunala skatteunderlaget. 

Slutavräkningar 2012–2013 
Slutavräkning 2012 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas upp en 
preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska 
enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.  

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2011 och 2012 till 2,3 respektive 3,3 
procent i budgetpropositionen för år 2012. Slutligt utfall för 2011 blev 3,0 och vår 
prognos i december visade på en ökning av skatteunderlaget med 3,9 procent för 
2012. Med den bedömningen av uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2012 
till 451 kronor per invånare den 1.11.2011. 

SKL:s reviderade prognos enligt detta cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget 
med 4,1 procent för 2012. Med denna högre uppräkning uppgår prognosen för av-
räkning 2012 till 525 kronor, vilket medför en korrigering på 74 kronor per invånare 
1.11.2011 jämfört med bokslut 2012. 

Slutavräkning 2013 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2012 och 2013 uppgår till 4,1 procent 
för båda åren, enligt Budgetpropositionen för år 2013. Uppräkningsfaktorerna innebär 
en högre uppräkning än förbundets prognos. Detta gör att vår prognos på slutavräk-
ningen 2013 blir negativ med –306 kr per invånare den 1.11.2012. Jämfört med vår 
prognos i december (cirkulär 12:71) är det dock en förbättring med 152 kronor per 
invånare. 
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Regleringsbidrag/avgift 
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten för åren 2013 till 2016 (tabell 3 
och 4). Bedömningen bygger på: 

• Vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen. 

• Förändringar av anslaget kommunalekonomisk utjämning i BP2013. 

Tabell 3. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2013 till 2016 
Miljoner kronor 

 2013 2014 2015 2016 
Inkomstutjämning, netto (+) 55 265 56 651 58 972 61 743 

Strukturbidrag (+) 1 519 1 533 1 546 1 559 
Summa inkomster för kommunerna (1) 56 802 58 184 60 518 63 302 
Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 61 153 60 062 59 499 59 499 
Differens → Regleringspost (2)–(1) 4 350 1 878 –1 019 –3 803 

 

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2013 till 2016 
Kronor per invånare 

 2013 2014 2015 2016 
Inkomstutjämning, netto (+) 5 789 5 881 6 068 6 299 
Strukturbidrag (+) 159 159 159 159 
Summa inkomster för kommunerna (1) 5 950 6 040 6 227 6 458 
Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 6 406 6 235 6 122 6 070 
Differens → Regleringspost (2)–(1) 456 195 –105 –388 

 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta 
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhet-
ens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i 
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbruk-
ning. I tabellen nedan redovisas vår aktuella prognos för perioden 2012–2016. Nästa 
prognos publiceras i april. Syftet med publiceringen är att de kommuner som så ön-
skar ska kunna räkna om mellan löpande och fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med 
samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler. 

Tabell 5. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Arbetskraftskostnader* 1,022 1,026 1,025 1,031 1,037 
Övrig förbrukning 1,018 1,017 1,019 1,023 1,027 
Prisförändring 1,021 1,023 1,023 1,028 1,034 
*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökning-
arna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och 
avtalsenliga kollektiva avgifter. Prognosen för kommande år baserar sig på timlöne-
utvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos och beslutade föränd-
ringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på 
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arbetsinsatsen, bl.a. till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi 
betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisför-
ändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitets-
ökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIX, 
dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem och en uppskattad 
löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive 
vikter i totalkostnaderna. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2013–2017 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2013–2017” på vår webbplats på nedanstående länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

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

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för 
åren 2013–2017. 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 vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kom-
munalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag 
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via rubriken Vi arbetar med, Ekonomi, 
Budget och planering, Statsbidrag, eller via nedanstående länk: 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/budget_och_planering/specificering_vissa
_statsbidrag 

Från och med 2012 redovisas även intäkter från fastighetsavgiften i prognosunder-
laget. Fastighetsavgiften påverkas inte av våra skatteunderlagsprognoser. 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 12:75) beror på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 

Beräkningarna bygger i övrigt på 2013 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. 

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2013–2017  
med hjälp av modellen ”Skatter & bidrag” 
Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om: 

• Skattesats 

• Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen 

• Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen 

• Skatteunderlag i riket 

Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar påverkas av 
förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informerar 
kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen. 

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/budget_och_planering/specificering_vissa_statsbidrag
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/budget_och_planering/specificering_vissa_statsbidrag
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Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller 
finansfunktion. Priset är 1 750 kronor för såväl nytillkomna användare som för de som 
haft modellen 2012. 

Kommuner som inte haft modellverktyget under 2012 gör beställningen via vår be-
ställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats www.skl.se 
under Vi arbetar med. Klicka på Ekonomi, Budget och planering, Skatter & bidrag K. 
Spara den först på Din dator innan Du fyller i den! 

Blanketten kan sen e-postas till Mona Fridell, Sveriges Kommuner och Landsting, 
118 82  Stockholm, e-post: mona.fridell@skl.se. 

Kurs i utjämningssystemet och modellen ”Skatter & Bidrag” 
För nytillkomna användare erbjuder vi tisdagen den 19 mars årets första kurs i 
utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag. Förmiddagen ägnas åt en ge-
nomgång av utjämningssystemets grunder plus eventuella aktuella frågor med 
koppling till systemet. 

Eftermiddagen vigs åt modellen Skatter & bidrag, med praktiska övningar och 
möjlighet till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning. 

Plats Lexicon, Klarabergsviadukten 70, Stockholm 

När Tisdagen den 19 mars, kl. 9:30–16:30 

Preliminärt program 

vid ankomst: Kaffe och smörgås 
09.30–12.00  Utjämningssystemet 
12.00–13.00  Lunch 
13.00–16.30  Modellverktyget ”Skatter & bidrag” 

Kostnad: 1 500 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms. 

Anmälan: via e-post till Birgitta Westlund (birgitta.westlund@skl.se) eller tfn 08-
452 77 53 senast den 1 mars. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt fakturaadressen. 

Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter 
finns längre ned. Information finns även på vår webbplats www.skl.se under Vi 
arbetar med. Klicka på Ekonomi, sedan Konferenser & kurser. 

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag” 
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen: 

• Uppdateringsfil-13006nr1.xls 

• från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manua-
len, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. 

mailto:mona.fridell@skl.se
http://www.skl.se/modellensob
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OBS! Befolkningsuppgifter per den 31 december 2012 

Den 20 februari publicerar SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2012. Des-
sa uppgifter används i modellen som befolkning per den 1.1 2013. På blad 2 cellerna 
C73–C91 ska de kommunvisa uppgifterna finnas och på blad 4 C118–C136 ska rikets 
uppgifter in. Vi kommer under den 21 februari att lägga ut en fil med befolkningsupp-
gifterna på vår webbplats: Vi arbetar med/Ekonomi/Budget och planering/Skatter och 
bidrag K/Befolkningssiffror. Eftersom det är definitiva uppgifter gör det inget om 
formlerna i ovan nämnda celler förstörs. Därför kan även kommuner som använder 
förenklad uppdatering klistra in värdena. De nya befolkningsuppgifterna kommer 
annars att uppdateras i samband med nästa uppdateringstillfälle. 

Kommuner som uppdaterar modellen manuellt behöver göra nedanstående föränd-
ringar i blad 2 Indatabladet. För att ändra i modellen måste man ta bort bladets 
skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till meny Verktyg och 
väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriver ”kommun”. 

På vår webbsida finns en Excelfil ”Manuell-uppdatering-SKB2013.xls” där man 
kan kopiera de värden som behövs för den manuella uppdateringen. I filen har 
varje cirkulär ett eget blad. Dessutom kommer befolkningsuppgifter och prislappar 
att finnas på separata blad i samma fil. De cellhänvisningar som anges nedan finns 
också angivna i Excelfilen. Klicka på Ekonomi, Budget och planering, Skatter och 
bidrag K, Uppdatering K och välj att ladda ner filen Manuell-uppdatering-SKB2013. 

• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell 
2, första raden.  

• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2014 till 2017 i 
cellerna D35–G35. Beloppen är: 56 651,288; 58 972,276; 61 743,042; 64 707,943 

• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Värden finns i 
tabell 1, rad 7. 

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 Totala intäkter: 

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrigeringen av 
slutavräkningen för år 2012 i cell H28 (74 kr/inv.). 

• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2013 
års inkomster i cell H30 (–306 kr/inv.). 

Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn Verktyg 
väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet 
”kommun”. 
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Tidpunkter under 2013 
Fler tidpunkter finns på vår webbplats via rubriken Vi arbetar med, Ekonomi, 
Ekonomikalendern. 

20 feb Budgetdagarna 2013 i Stockholm 
26 feb Budgetdagarna 2013 i Malmö 
28 feb Budgetdagarna 2013 i Göteborg 

19 mar Seminarium Utjämningssystemet och modellen "Skatter & bidrag" 
[kommuner], Stockholm. 

15 apr Regeringen presenterar Vårpropositionen 
16 apr  Vi publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inkl. preliminära 

uppgifter om PO-pålägg för år 2014 
apr, v. 17 Vi presenterar ny prognos för utjämningssystemen och LSS, reviderat utfall 

för LSS. 
24 apr Vi publicerar Ekonomirapporten. April 2013, inkl. ny skatteunderlags- och 

makroprognos. 
25–26 apr Finansdagarna 2013, Stockholm 

jun, v. 25 Vi presenterar extra prognos för LSS-utjämningen. 
15 aug Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2013. 

1 okt SCB presenterar utfall utjämningssystemen. 

10 okt 
Vi publicerar Ekonomirapporten. Oktober 2013, inkl. ny skatteunderlags- och 
makroprognos. 

19 dec Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2013. 

Gör som 300 andra kommunalekonomer: Prenumerera gärna på nyheter från 
www.skl.se, området Ekonomi och statistik. Under vårt område Ekonomi (under Vi 
arbetar med) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras 
löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-
452 79 10, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Per-Lennart Börjesson 
(makroekonomi) 08-452 77 55, Madeleine Holm (sammanvägt prisindex kommunal 
verksamhet) 08-452 77 87.  
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Annika Wallenskog 

 Mona Fridell 

Bilaga 
”Prognosunderlag-K-2013-2017-13006.xls”, finns på vår webbplats via nedanstående 
länk:  
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/konferenser-och-kurser-ekonomi/seminarium_skatter_och_bidrag_kommuner
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/konferenser-och-kurser-ekonomi/seminarium_skatter_och_bidrag_kommuner
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/konferenser-och-kurser-ekonomi/finansdagarna-2013
mailto:fornamn.efternamn@skl.se
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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