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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Budgetförutsättningar för åren 2016–2019 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Befolkningsstatistik per 31/12 2015 
• Ny befolkningsprognos 
• Fler kommuner kan få eftersläpningsbidrag 2017 
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp kraftigt, framförallt 2017 och 2018 jäm-
fört med den prognos vi presenterade i oktober/december. Det förklaras till stor del av 
att vi nu räknar med starkare sysselsättningstillväxt. 

Det stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kost-
nadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att kommunerna 
bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet 
med budget för 2017. 

Svensk ekonomi mot högkonjunktur 
Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. I fjol beräknas BNP 
ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Snabbt väx-
ande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver 
på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt 
till följd av det stora flyktingmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska ekono-
min för med sig att sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. I reala termer 
växer skatteunderlaget med närmare 3 procent i år vilket är den största ökningen på 
mycket länge. Samtidigt beräknas kommunsektorns kostnader öka med närmare det 
dubbla. 

I år bedöms exporten och hushållens konsumtionsutgifter växa i ungefär samma takt 
som under 2015. Tillväxten i investeringarna antas mattas något, men uppvisar ändå 
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fortsatt höga tal. Mest anmärkningsvärt för i år är den offentliga konsumtionens 
mycket starka tillväxt. Sammantaget beräknas ökningen i år uppgå till drygt 5 procent 
vilket är den starkaste tillväxten sedan år 1970. Särskilt stark beräknas ökningen bli i 
kommunerna. Den starka utvecklingen kan till betydande del återföras på det mycket 
omfattande flyktingmottagandet. 

Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli stark med 
ökningstal kring 3 procent åren 2017–2019. Samtidigt ökar antalet invånare i landet 
med omkring 2 procent årligen. De historiskt stora ökningstalen är en följd av en för-
utsedd mycket omfattande nettoinvandring. Tillväxten i svensk ekonomi beräknas 
bland annat av detta skäl bli stark också nästa år. Därefter beräknas ökningstakten för 
BNP mattas beroende på en försvagad utveckling av exporten, investeringarna och 
hushållens konsumtionsutgifter. 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP* 3,6 3,8 3,3 2,4 1,6 

Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 2,1 1,2 0,3 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,5 6,5 6,7 

Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 3,2 3,4 3,6 3,7 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,2 3,4 3,6 3,7 

Konsumentpris, KPIX 0,4 1,0 1,7 2,1 1,9 

Konsumentpris, KPI 0,0 0,9 2,0 3,4 3,5 

Realt skatteunderlag 2,2 2,8 2,4 1,5 1,1 

Befolkning 1,1 1,5 1,9 2,2 2,3 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Den snabba tillväxten innebär att den svenska ekonomin går från lågkonjunktur till 
högkonjunktur. Sysselsättningen stiger snabbt och arbetslösheten sjunker gradvis ner 
mot 6,5 procent. I år och nästa år ökar skatteunderlaget mycket snabbt. Därefter mat-
tas ökningstalen något, men sett i ett historiskt perspektiv bör de ändå beskrivas som 
fortsatt höga. Den omfattande flyktinginvandringen innebär samtidigt att befolkningen 
växer mycket snabbt. Från 1980 till 2015 ökade befolkningen med i genomsnitt 0,4 
procent per år. Under de närmaste åren är tillväxten i befolkningen fem gånger så hög. 
Det innebär att befolkningen framöver växer betydligt snabbare än skatteunderlaget. 
För kommuner och landsting innebär detta ett betydande problem. 

Skatteunderlaget växer så det knakar 2016–2018 
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som samman-
fattas här ovan och som presenteras utförligt i MakroNytt nummer 1/2016. De stora 
flyktingströmmarna under hösten 2015 tillsammans med den osäkerhet som omgärdar 
flyktingpolitiken i såväl Sverige som EU innebär att prognosen är befattad med 
mycket stor osäkerhet. 
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Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog ökningstakten 2015, för att 
skjuta ytterligare fart 2016 och 2017 (diagram 1). Det är främst två faktorer som för-
klarar varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Dels medför utveckl-
ingen på arbetsmarknaden större ökning av lönesumman och dels ger indexeringen av 
inkomstanknutna pensioner större ökning av pensionsinkomsterna. Men dessutom bi-
drar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll en höjning av grundavdragen 
för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det fick en extra skjuts år 
2015 av att avdragsrätten för pensionssparande då trappades ned. 

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

 
Källa: Skatteverket och SKL. 

Efter 2017 avtar skatteunderlagstillväxten till följd av att arbetsmarknadsläget leder 
till svagare sysselsättningstillväxt och grundavdragen stiger långsammare när inflat-
ionen tilltar. 

Förändring jämfört med SKL:s prognos från december/oktober 
Senast SKL publicerade en framåtsyftande skatteunderlagsprognos var i Ekonomirap-
porten. Oktober 2015. I december 2015 presenterade vi en uppdatering av prognosen 
för 2014 och 2015. 
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Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014–2019 

SKL, feb 3,2 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4 32,5 

ESV, dec 3,2 5,2 5,2 4,6 4,2 3,8 29,2 

SKL, dec/okt1 3,2 4,9 5,4 4,4 4,6 4,3 30,0 

Reg, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 30,3 

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL. 

Den aktuella prognosen innebär en kraftig upprevidering av skatteunderlagstillväxten, 
framförallt 2017 och 2018 (tabell 2), jämfört med den prognos vi presenterade i okto-
ber/december. Förändringen förklaras till stor del av att vi nu förutsätter fortsatt ök-
ning av sysselsättningen efter att arbetsmarknaden nått balans under 2016 och att ba-
lansen dessutom nås på en högre sysselsättningsnivå än vi tidigare räknat med (se av-
snittet om samhällsekonomin här ovan). Även en långsammare ökning av grundavdra-
gen i den nya prognosen bidrar till upprevideringen. 

Mot slutet av perioden leder det mer ansträngda arbetsmarknadsläget till att lönerna 
stiger något mer än i förra prognosen. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Regeringen räknade i höstens budgetproposition med betydligt mindre ökning av skat-
teunderlaget 2014 än vad taxeringsutfallet visar. Skillnaden förklaras av att regeringen 
gjorde en försiktig bedömning på flera punkter, bland annat utvecklingen av lönesum-
man, arbetsmarknadsersättningar och pensionsinkomster. 

SKL:s prognos visar klart större ökning av skatteunderlaget än regeringens och Eko-
nomistyrningsverkets (ESV), se tabell 2. Jämfört med regeringens prognos förklaras 
den större ökningen i SKL:s bedömning av 2016 och 2017 i huvudsak av en gynnsam-
mare utveckling av arbetade timmar. År 2018 och 2019 är det främst snabbare ut-
veckling av sociala ersättningar (sjuk- och föräldrapenning samt arbetsmarknadsersätt-
ningar) i SKL-prognosen som förklarar skillnaden. 

Jämfört med ESV:s prognos förklaras en stor del av skillnaden av att arbetade timmar 
och timlöner stiger mer i SKL:s bedömning. Mot slutet av perioden tilltar även de so-
ciala ersättningarna snabbare i SKL:s prognos än i ESV:s. 

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 dis-
poneras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för 
riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämp-

                                                 
1 Prognosen för 2016-2019 är från SKLs ekonomirapport, som publicerades i oktober. 
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ning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genom-
snittet. Med vår nuvarande prognos är det inte möjligt något av åren 2016–2019 (ta-
bell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balans-
kravsresultat. 

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt  
årlig utveckling 
Förändring i procent per år 

 2016 2017 2018 2019 

Snitt 10 år 4,0 4,1 4,1 4,1 
Årlig ökning 5,7 5,6 5,2 4,4 
Differens 1,8 1,5 1,0 0,3 

Källa: Skatteverket och SKL. 

Slutavräkningar 2015–2016 
Slutavräkning 2015 
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 2014 och 2015 till 3,3 procent re-
spektive 4,6 procent i Budgetpropositionen för år 2015. Slutligt utfall för 2014 blev 
3,2 procent och vår prognos i december 2015 visade på en ökning av skatteunderlaget 
med 4,9 procent för 2015. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbok-
ning i bokslut 2015 till 43 kronor per invånare den 1.11.2014. 

SKL:s prognos enligt detta cirkulär innebär ingen förändring av skatteunderlaget för 
2015 och därmed uppstår ingen korrigeringspost för 2015. 

Slutavräkning 2016 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2015 och 2016 uppgår till 5,0 procent 
respektive 5,3 procent, enligt regeringsbeslut. SKL:s prognos innebär en högre upp-
räkning vilket gör att vår prognos på slutavräkningen 2016 blir positiv, 83 kronor per 
invånare den 1.11.2015. Jämfört med vår prognos i oktober (cirkulär 15:29) är det en 
förbättring med 167 kronor per invånare. 

Befolkningsuppgifter per 31.12.2015 
Den 22 februari publicerade SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2015. 
Dessa uppgifter kommer senare i år att användas vid beräkningar av prognos och ut-
fall av kostnadsutjämningen 2017. Beräkningarna enligt detta cirkulär påverkas inte 
av befolkningsuppgifterna om kommunen själv inte gör en prognos på kostnadsutjäm-
ningen för år 2017 i modellen Skatter & bidrag. Dessa uppgifter används i modellen 
som befolkning per den 1.1.2016. Uppgifterna finns på SCB:s webbplats, 



 
 CIRKULÄR 16:7 

2016-02-26 
 
 

 
6 (11) 
 

    
   

 
 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_BE0101A 

Ny befolkningsprognos 
Vi har i denna prognos använt SCB:s reviderade befolkningsprognos från oktober 
2015. I tabellen nedan syns den nya prognosen, omräknad till befolkningen per första 
november respektive år. 

Tabell 5 Befolkningsprognos för åren 2015–2019 

  2015 (utfall) 2016 2017 2018 2019 

Befolkning 1 nov 9 838 418 10 011 890 10 218 251 10 447 434 10 688 055 

Procentuell förändring  1,04 1,76 2,06 2,24 2,3 

Källa: SCB. 

Fler kommuner kan få eftersläpningsbidrag 2017 
Landets exceptionella befolkningstillväxt gör att fler kommuner kan komma i fråga 
för så kallad eftersläpningsersättning, och vi vill därför göra alla uppmärksamma på 
detta. Totalt är det 33 kommuner som kan komma att få eftersläpningsersättning 2017, 
och för många av dessa är det första gången det kan bli aktuellt. 

Eftersläpningen ingår i kostnadsutjämningens delmodell för befolkningsförändringar. 
Ett eventuellt bidrag år 2017 kommer att bero av befolkningsutfallet 1/11 2016, dvs 
inte bli känt förrän i slutet av december i år. Eftersläpningsersättningen finansieras av 
alla kommuner gemensamt, inklusive de som får ersättning. I vår utjämningsprognos i 
oktober lämnar vi vår första bedömning av vad kostnaden kan förväntas bli. För år 
2016 var den 32 kronor per invånare, men det kommer sannolikt att bli över 100 kro-
nor per invånare 2017. Observera att denna ökade kostnad inte finns med i budgetför-
utsättningarna enligt detta cirkulär. 

Kommuner som kan komma i fråga för bidraget använder modellen Skatter & Bidrag. 
Utifrån sin egen befolkningsprognos räknar modellen ut ett eventuellt bidrag, dock 
utan finansieringen. Bidraget syns på blad 6, raden 85. Modellen signalerar också på 
blad 1, OM befolkningen växer i sådan takt att kommunen kan komma ifråga för bi-
draget. För att inkludera bidraget i utfallet, aktiveras beräkningsalternativet Demografi 
med/utan pris. Beloppet ingår då i kostnadsutjämningen på blad 1. Se modellens ma-
nual för mer utförlig instruktion. 

Regleringsbidrag/avgift 
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska ut-
jämningen för åren 2016 till 2019 (tabell 6 och 7). Förändringar sedan senaste bedöm-
ningen beror på vår skatteunderlagsprognos och förändringar i anslaget för kommuna-
lekonomisk utjämning, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_BE0101A
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_BE0101A
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Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2016 till 2019 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Inkomstutjämning, netto (+) 62 636 66 267 69 713 72 781 

Strukturbidrag (+) 1 050 1 069 1 091 1 115 

Införandebidrag (+) 784 260 34 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 64 457 67 597 70 839 73 896 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 64 121 64 557 64 621 64 685 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –337 –3 039 –6 218 –9 211 

Källa: SCB och SKL: 

Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2016 till 2019 
Kronor per invånare 

 2016 2017 2018 2019 

Inkomstutjämning, netto (+) 6 366 6 619 6 822 6 966 

Strukturbidrag (+) 107 107 107 107 

Införandebidrag (+) 80 26 3 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 6 552 6 752 6 933 7 073 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 6 517 6 448 6 324 6 191 

Differens → Regleringspost (2)–(1) –34 –304 –608 –882 

Källa: SCB och SKL: 

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 senaste bedömning av prisförändringar under peri-
oden 2015–2019. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att 
räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsätt-
ningar som används i SKL:s kalkyler. 

Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Arbetskraftskostnader*  3,0 3,7 3,8 4,0 3,8 

Övrig förbrukning  1,5 2,0 2,4 2,7 2,7 

Prisförändring  2,5 % 3,2 % 3,3 % 3,6 % 3,4 % 

*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 av-
talsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen 
för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos (dock justerad för den statliga lärarlö-
nesatsningen), och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2016 och 
2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med 0,3 procentenheter per år, vi räknar även 
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med högre pensionskostnader framöver. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten 
på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda lö-
ner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en pris-
förändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsök-
ningen. 

Allt högre avsättningar för förmånspensioner, delvis till följd av ändrad indexberäk-
ning för allmän pension innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Det på-
verkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst för 2018 och 2019. Det bör dock 
betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antagande om priser, löner 
mm som ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar ju längre framåt man blickar. För 
åren 2018 och 2019 påverkar det PKV med 0,4 respektive 0,2 procentenheter. 

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

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2016–2020 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2016–2020” på vår webbplats på nedanstående länk: http://www.skl.se/web/Skatteun-
derlagsprognos.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 2016–2020. 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 nedanstående länk: 

http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecifice-
ring.1403.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 15:45) beror på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 
• Befolkningsstatistik per 31/12 2015 
• Ny befolkningsprognos 

Beräkningarna bygger i övrigt på 2016 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. 

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
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Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2016–2020  
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. 

Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller 
finansfunktion. 

Rutiner för prenumeration/beställning av modellen år 2016 

Beställning för nya användare 

Kommuner som inte haft modellverktyget under 2015 gör beställningen via vår be-
ställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats skl.se under 
område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik), Budget och planering, Skatter & 
bidrag, kommuner. Spara den först på Din dator innan Du fyller i den! 

Blanketten kan sedan e-postas till mona.fridell@skl.se. Priset år 2016 är 1 800 kronor. 

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

• Uppdateringsfil-16007nr1.xls 

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

Kommuner som uppdaterar modellen manuellt behöver göra nedanstående föränd-
ringar i blad 2 Indatabladet. Först måste bladets skydd tas bort. Lösenordet är ”kom-
mun”. 

• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell 
2, första raden. Värdet för 2020 kan sättas till 4,1. 

Skriv in reviderad befolkningsprognos på riksnivå i cellerna D26–G26. Värdena finns 
i ”Prognosunderlag K 2016–2020 16007”, cellerna D42–G42. 

Skriv in vår reviderade framskrivning av kommunens befolkning i cellerna D29–G29. 
Eventuella formler ska ersättas. Uppgifterna finns i ”Prognosunderlag K 2016–2020 
16007”, cellerna D44–G44. 

http://www.skl.se/
mailto:mona.fridell@skl.se
http://www.skl.se/modellensob
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• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2017 till 2020 i cel-
lerna D35–G35. Beloppen är: 66 267,340; 69 713,342; 72 780,523; 75 764,400 

• Skriv in strukturbidraget 2017–2020 i cellerna D42–G42. Beloppen är: 1 068,925; 
1 090,952; 1 115,418; 1 141,106 

• Skriv in införandebidraget 2017–2018 i cellerna D45–E45. Beloppen är: 260,257; 
34,396 

• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Värden finns i ta-
bell 1, rad 7. Värdet för 2020 kan sättas till 3,0. 

Skriv in befolkningsuppgifter per 31/12 2015 (1/1 2016) för kommunen i cellerna 
C69–C77. Formlerna ska skrivas över. Uppgifterna finns i en separat fil som finns på 
vår webbplats: skl.se Ekonomi, juridik, statistik–Ekonomi–Budget och planering – 
Folkmängdssiffror – Folkmängdssiffror per den 1 januari. Selektera fram din kom-
muns värden och kopiera in dessa i modellen (som värden). 

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 Totala intäkter: 

• Skriv in SKLs prognos över avräkningen på 2016 års inkomster i cell H30 (83 
kr/inv.). 

Dessutom måste följande ändringar göras i blad 4 Kostnadsutjämning: 

Skriv in befolkningsuppgifter per 31/12 2015 för RIKET i cellerna C68–C76. Uppgif-
terna finns i samma fil som de kommunvisa uppgifterna, se ovan. 

Ny befolkningsprognos i åldersgrupper för riket per den 1.1 2017–2019 (eller 31.12 
2016–2018) finns att hämta på vår webbplats och ”kortadressen” www.skl.se/mo-
dellensob. Välj ”Uppdatering”. Under rubriken Manuell uppdatering finns filen ”Be-
folkning-Kostnadsutjämning-prognos-okt2015.xls.” Cellhänvisningar finns i Excelfi-
len. 

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 ”kom-
mun”. 

Information om tidpunkter under 2016 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på 
Ekonomi. Länk till sidan Ekonomikalendern finns en bit ner på sidan, under rubriken 
Tjänster. 

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, 
gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten 
längst ner på sidan. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste upp-
daterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären. 

http://www.skl.se/modellensob
http://www.skl.se/modellensob
http://www.skl.se/
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Frågor om detta cirkulär kan ställas till Per-Lennart Börjesson (makroekonomi) 08-
452 77 55, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Per Sedigh (sammanvägt 
prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bi-
drag) 08-452 79 10. 
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 

Bilagor 

”Prognosunderlag K 2016–2020 16007”, finns på vår webbplats via nedanstående 
länk. 

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

mailto:fornamn.efternamn@skl.se
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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