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Budgetförutsättningar för åren 2019–2023 
I detta cirkulär presenterar vi: 

● Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer 
● Ny skatteunderlagsprognos 
● Preliminärt beskattningsutfall september 
● Ny statsbidragsram 
● Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020 
● Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020 
● Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
● Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 19:35) är prognosen för 
skatteunderlagets ökning åren 2019, 2021 och 2022 uppreviderad. Det förklaras av att 
den aktuella prognosen utgår från en högre potentiell sysselsättningsnivå än den förra 
beräkningen. Utvecklingen för 2020 har justerats ner, främst till följd av förslaget i 
budgetpropositionen om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. 

Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020 
Denna bedömning för samhällsekonomin beskrivs mer utförligt i Ekonomirapporten, 
oktober 2019 (som publiceras den 16 oktober). 

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare 
prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. 
Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både 
antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en 
mindre nedgång. 

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsik-
ter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 tror vi blir den lägsta på 11 år. Han-
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delskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global han-
del, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga 
tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på ar-
betsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslös-
heten stiger 2020. 

Ny AKU-statistik1 visar nu på en oväntad nedgång i sysselsättningen under somma-
ren. Vi vill poängtera att vår konjunkturprognos baseras på antagande om en rekyl i 
kommande månaders utfall, med åter högre sysselsättningsgrad och en lägre andel ar-
betslösa. Bakgrunden till denna bedömning är att försvagningen enligt AKU är remar-
kabelt snabb och inte rimmar väl med övrig ekonomisk statistik. Vi antar därmed att 
statistiken tillfälligtvis överdriver försvagningen på arbetsmarknaden. Skulle antagan-
det visa sig vara felaktigt, lär vår arbetsmarknadsprognos behöva revideras, med en ti-
digare (och eventuellt större) nedgång i sysselsättningen som sannolik följd. 

Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, 
understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att arbets-
marknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid 
denna tidpunkt uppgå till 7,3 procent, vilket även det beskriver ett läge av mild låg-
konjunktur2. 

Liksom i tidigare prognoser antas inte de senaste årens högkonjunktur följas av någon 
vidare snabb uppgång i löne- eller prisökningstakten, varken i år eller nästa år. KPIF-
inflationen3 beräknas ligga kvar inom intervallet 1,5–2,0 procent 2020 och i genom-
snitt ligga nära Riksbankens mål om 2 procent både 2020 och 2021. Inflationen be-
döms därmed inte vika påtagligt, när konjunkturen gradvis försvagas. Detta bedöms 
möjliggöra en räntehöjning från Riksbanken under 20204. Lägre marknadsräntor än 
vad vi tidigare beräknat, på basis av det senaste årets nedgång för obligationsräntorna 
samt lägre styrräntor, medför att KPI-inflationen fortsättningsvis ligger nära KPIF-in-
flationen, både i år och 2020. Inte förrän 2021 antas stigande bostadsräntor mer tydligt 
bidra till en uppgång för KPI-inflationen. 

Den uppgång i löneökningstanken som kunnat skönjas under de senaste två åren antas 
fortgå avtalsåret 2020, men accelerationen är historiskt sett liten. På längre sikt antar 
vi i kalkylen trendmässiga löneökningar större än vad som har gällt sedan finanskri-

                                                 
 
1 Arbetskraftsundersökningarna utgör SCB:s viktigaste statistik för arbetsmarknaden och definierar 
bland annat det officiella ”arbetslöshetstalet”, det vill säga andelen arbetslösa i arbetskraften. 
2 Eftersom en så hög andel arbetslösa överstiger jämviktsarbetslösheten, enligt vår bedömning. Jäm-
viktsarbetslösheten uppskattar vi till 6,9 procent av arbetskraften. 
3 KPI med fast ränta. 
4 Vi antar en höjning mot slutet av 2020. En fortsatt normalisering av reporäntan antas ske under kalky-
låren. 
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sen, men samtidigt lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger sam-
man med den återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet som 
beräknas ske framöver. 

Flera av de osäkerhetsfaktorer som det senaste året har präglat makroutsikterna kvar-
står. Inte nödvändigtvis behöver ”risker idag” realiseras i ”sämsta tänkbara utfall 
imorgon”. Men vi håller det för troligt att stämningsläget bland hushåll och företag 
också 2020 kommer att hämmas av ovisshet kopplat till dessa makro- eller geopoli-
tiska riskfaktorer. Exempelvis antas handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätta, 
utan någon tydlig ”lösning”. Tillsammans med det faktum att utrymmet för finans- 
och penningpolitiska stimulanser på flera håll bedöms vara begränsat utgör riskfak-
torerna grunden för vår prognos om en fortsatt försvagad global konjunktur. Därtill 
beräknas en tydlig konjunkturavmattning ske i USA någon gång under loppet av 2019 
och 2020, vilket sätter stort globalt avtryck. 

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos utgör perioden 2021–2023 en 
kalkyl. För kalkylåren antar vi ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och ar-
betslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet 
under kalkylperioden blir därmed konjunkturneutralt. År 2021 utgör ett slags mel-
lanår. Då antas i scenariot den ”mild 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 mild lågkonjunktur 2021 ska 
också förstås som ett uttryck för risken för en än svagare utveckling 2020 (än i prog-
nosen). Att arbetsmarknaden 2021–2022 rör sig från ”lågkonjunktur” till ”normalkon-
junktur”, medför att antalet arbetade timmar 2022 ökar snabbare än den underliggande 
sysselsättningspotentialen (potentiella timmar, vilka beräknas utifrån demografin). 

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

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
BNP* 2,4 1,2 1,1 1,7 1,7 1,8 
Sysselsättning, timmar* 2,4 1,0 –0,5 –0,1 0,8 0,4 
Relativ arbetslöshet, procent 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 6,9 
Timlön, Nationalräkenskaperna 2,2 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 
Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 
Inflation, KPIF 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 
Inflation, KPI 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 2,6 

*Kalenderkorrigerad. 

Mild lågkonjunktur dämpar skatteunderlagstillväxten 2020–
2021 
Skatteunderlagsprognosen för 2018 har stämts av mot det preliminära beskattningsut-
fall som Skatteverket publicerade den 4 september. Vår slutsats av avstämningen är att 
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det inte finns skäl att ändra bedömningen i den prognos vi publicerade i augusti (cir-
kulär 19:35). Skatteverkets preliminära och definitiva beskattningsutfall läggs efter 
hand upp på deras webbplats: 
https://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/767,  
datumen finns i SKL:s Ekonomikalender. 

Uppräkningsfaktorerna som styr preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 
har av regeringen fastställts till 1,034 för 2019 och 1,026 för 2020, i enlighet med pro-
gnosen i budgetpropositionen för år 2020. 

Prognosen för 2019–2023 baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas 
här nedanför och beskrivs utförligt i Ekonomirapporten, oktober 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 
anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande öknings-
takt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017. 

Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstak-
ten i år. Orsaken är en långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar. Det motver-
kas delvis av stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner 
och arbetsmarknadsersättningar. Personer som fyllt 65 år får en ungefär lika stor höj-
ning av grundavdragen som 2018 (vilket även detta år kompenseras via en höjning av 
anslaget Kommunalekonomisk utjämning). 

Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild låg-
konjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget 
dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens 
förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget 
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). Det resulterar i att både den faktiska och underlig-
gande skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 

 
Källa: Skatteverket, SKL. 

År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunk-
tur som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteun-
derlagets underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att lönesumman ökar 
mer än året innan. Eftersom det inte ännu finns några förslag om regeländringar för tid 
efter 2020 överensstämmer den underliggande ökningen 2021 med den faktiska. När 
den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans 2022–2023 ökar sysselsätt-
ningen åter, vilket är främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar 
sig en historiskt genomsnittlig takt. 

Förändring jämfört med SKL:s augustiprognos 
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär19:35) räknar vi nu med 
något större skatteunderlagstillväxt åren 2019, 2021 och 2022. Upprevideringarna för-
klaras av att den aktuella prognosen utgår från högre potentiell sysselsättningsnivå än 
den förra beräkningen. Att utvecklingen för 2020 justerats ner beror främst på försla-
get i budgetpropositionen om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. 
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Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018–2022 

SKL okt 3,7 3,2 2,5 3,2 3,9 3,7 17,5 

Reg sep 3,6 3,4 2,6 3,2 3,4  17,3 

ESV sep* 3,7 2,9 3,2 3,2 3,3  17,4 

SKL aug* 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7  17,7 

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 regions-
katt 2020. 

* SKL:s prognos i augusti och ESV-prognosen publicerades innan budgetpropositionen för 2020. Det 
innebär att regeringens förslag om höjt grundavdrag 2020 för personer som fyllt 65 år (som beräknas 
minska skatteunderlagets ökning 2020 med 0,5 procent) inte var känt vid prognostillfället. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Sett över hela perioden 2018–2022 visar SKL:s, regeringens och Ekonomistyrnings-
verkets (ESV) prognoser nästan exakt lika stor skatteunderlagstillväxt (tabell 2). En-
ligt SKL:s bedömning blir den totala ökningen under femårsperioden aningen större 
än vad regeringen och ESV räknar med. Skillnaderna är större i synen på utvecklingen 
enskilda år. 

Jämfört med regeringens bedömning växer skatteunderlaget i SKL-prognosen något 
långsammare åren 2019 och 2020. Det förklaras av att regeringens beräkningar utgår 
från en mer uthållig högkonjunktur med fortsatt ökning av arbetade timmar under hela 
perioden. Detta motverkas inte fullt ut av att SKL förutser större löneökningar än re-
geringen. SKL:s beräkningar för 2022 baseras på att ekonomin utvecklas i konjunktu-
rell balans, med större ökning av både arbetade timmar och löner än i regeringens be-
räkning. 

Att skatteunderlaget växer mer i SKL:s prognos än i ESV:s år 2019 beror framförallt 
på att SKL räknar med större löneökningar. År 2020 visar ESV:s bedömning starkare 
skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Det beror till övervägande del på att budgetproposit-
ionens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år inte var känt när ESV 
gjorde sin prognos. Större lönehöjningar och högre inkomster av vissa sociala ersätt-
ningar i ESV-prognosen bidrar också till skillnaden. Den väsentligt större ökningen i 
SKL:s prognos för år 2022 beror på att både löner, arbetade timmar och pensionsin-
komster tilltar mer i SKL-beräkningen. 

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 
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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-
ning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genom-
snittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020–2023 (tabell 3). 
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresul-
tat. 

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

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Snitt 10 år 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0 

Årlig ökning 4,3 3,9 3,0 3,2 3,9 3,7 

Differens 0,4 0,1 –1,1 –0,9 –0,1 –0,3 

Källa: Skatteverket och SKL. 

Preliminärt beskattningsutfall september 
I september kom Skatteverkets fjärde beräkning av beskattningsutfallet för inkomstår 
2018. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats: 

https://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/767 

Det preliminära utfallet bygger på 98,7 procent av deklarationerna. Hur stor andel av 
deklarationerna som granskats i respektive kommun finns på webbplatsen som 
hänvisas till ovan. 

Slutavräkningar 2018–2020 
Slutavräkning 2018 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, ska det 
bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Av-
räkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagspro-
gnos i december. 

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2017 och 2018 till 4,8 procent re-
spektive 3,4 procent i Budgetpropositionen för år 2018. Slutligt utfall för 2017 blev 
4,49 procent och vår prognos i december 2018 visade på en ökning av skatteunderla-
get med 3,6 procent för 2018. Med den bedömningen uppgick rekommenderad upp-
bokning i bokslut 2018 till –61 kronor per invånare den 1.11.2017. 
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SKL:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 3,7 procent för 2018 vil-
ket innebär att prognosen för slutavräkningen 2018 beräknas till –17 kronor per invå-
nare den 1.11 2017 och därmed uppstår en positiv korrigeringspost för 2018 på 44 
kronor per invånare. Jämfört med vår prognos i augusti är det ingen förändring. 

Slutavräkning 2019 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent 
respektive 3,9 procent. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår 
prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till –457 kronor per invå-
nare den 1.11.2018. Jämfört med vår prognos i augusti är det dock en förbättring med 
46 kronor. 

Slutavräkning 2020 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4 procent 
respektive 2,6 procent, enligt Budgetpropositionen för 2020. SKL:s prognos innebär 
en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2020 blir negativ 
och uppgår till –140 kronor per invånare den 1.11.2019. 

Regleringsbidrag/avgift 

SKL har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjäm-
ningen för åren 2019 till 2022 (tabell 4 och 5). Förändringar sedan senaste bedöm-
ningen i cirkulär 19:35 beror vår senaste skatteunderlagsprognos, regeringens fast-
ställda uppräkningsfaktorer och förändringar av anslaget för kommunalekonomisk ut-
jämning i samband med budgetpropositionen 2020 samt ett nytt införandebidrag från 
och med 2020. Införandebidraget finansieras från det generella statsbidraget vilket 
försämrar regleringsposten för samtliga kommuner med 273 kr/inv år 2020, 87 kr/inv 
år 2021, 22 kr/inv år 2022 och 3 kr/inv år 2023. 

Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invåna-
rantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra be-
räkningar av regleringsposten nedan. Den del som ingår uppgår till 3,5 miljarder kro-
nor (343 kronor/invånare) år 2019, 4,9 miljarder år 2020 (475 kr/inv) och från och 
med 2021 ingår 7,0 miljarder kronor (673 kr/inv). Den del som fördelas utifrån flyk-
tingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” som första 
gången aviserades i BP 2018, ingår i SKL:s beräkningar och påverkar därmed regle-
ringsposten positivt med 3,5 miljarder kronor 2019 (343 kr/inv) och 7 miljarder kro-
nor fr.o.m. 2020 (679 kr/inv). 
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Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022 
Miljoner kronor 

 2019 2020 2021 2022 
Inkomstutjämning, netto (+) 70 395 71 601 73 892 76 627 

Strukturbidrag (+) 1 052 1 062 1 071 1 080 
Införandebidrag (+) 0 2 814 906 235 
Summa inkomster för kommunerna (1) 71 416 75 458 75 870 77 942 
Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 78 589 86 159 88 372 88 724 
Differens → Regleringspost (2)–(1) 7 173 10 701 12 502 10 782 

Källa: SCB och SKL. 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022 
Kronor per invånare 

 2019 2020 2021 2022 
Inkomstutjämning, netto (+) 6 891 6 944 7 105 7 310 
Strukturbidrag (+) 103 103 103 103 
Införandebidrag (+) 0 273 87 22 
Summa inkomster för kommunerna (1) 6 991 7 318 7 296 7 435 
Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 7 693 8 356 8 498 8 464 
Differens → Regleringspost (2)–(1) 702 1 038 1 202 1 028 

Källa: SCB och SKL. 

Preliminär utjämning för år 2020 

SCB har den 27 september presenterat en preliminär beräkning av 2020 års utjäm-
ningssystem. Tabeller med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkning-
arna finns på SCB:s hemsida, under Offentlig ekonomi/ Finanser för den kommunala 
sektorn/ Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader. Det defi-
nitiva utfallet för 2020 presenteras av SCB den 20 december. 

Inkomstutjämning 
SCB:s beräkningar av inkomstutjämningen skiljer sig från de kommunvisa uppgifter 
som presenteras i detta cirkulär. 

SCB använder sig av folkmängden per den sista juni 2019 för att beräkna skattekraf-
ten. I Prognosunderlaget har SKL räknat med en prognos på befolkningen per den 1 
november 2019. 

Skillnaden mellan SCB:s och SKL:s bedömningar resulterar i olika nivåer på den ga-
ranterade skattekraften i riket, vilket påverkar kommunernas avgift respektive bidrag i 
inkomstutjämningen. Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2020 presente-
ras den 21 december. Det som återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar in-
komst 2018 samt regionernas folkmängd per den 1 november 2019 och nya länsvisa 
skattesatser i samband med eventuella skatteväxlingar. 
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Kostnadsutjämningen 
SCB har publicerat det preliminära utfallet för den nya kostnadsutjämningen. Försla-
get bygger på regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning, som kommer att 
behandlas av riksdagen den 20 november. 

Utfallet ändras kraftigt jämfört med det nuvarande systemet, som vår aprilprognos ba-
serades på. Regeringens förslag bygger också på en annan kostnadsutjämningsmodell 
för individ- och familjeomsorg än vad Kostnadsutjämningsutredningen föreslog. Den 
stora skillnaden är att två variabler tas bort (barnfattigdomsvariabeln och andel invå-
nare äldre än 65 år) samt att variablernas viktning räknas om. Variabeln tätortsbefolk-
ning ges tyngre vikt, varför storstäderna får ett förbättrat utfall. Eftersom kostnadsut-
jämningen är en inomkommunal omfördelning innebär det att många andra kommuner 
får ett försämrat utfall. 

Eftersläpningseffekter är inte inkluderade i modellen 

Beräkningen av eftersläpningsersättningen för 2020 bygger på förändringen av folk-
mängden mellan den 1 november 2018 och den 1 november 2019, som måste öka med 
mer än 1,2 procent. Befolkningen måste även ökat med i genomsnitt minst 1,2 procent 
de fyra föregående åren. 

I den bilagda filen är kommunens bidrag/avgift i kostnadsutjämningen exklusive even-
tuell ersättning för eftersläpningseffekter. Detta innebär att de 86 kommuner som är 
aktuella för ersättning för eftersläpning (se tabellen nedan) hanterar denna post sepa-
rat. 

I SCB:s preliminära kostnadsutjämning ingår såväl ersättning för eftersläpning som 
finansieringen av densamma. I filen ” Prognosunderlag K 2019–2026-19040” har 
eventuell ersättning för eftersläpning tagits bort, men finansieringen ligger kvar. Be-
loppet kan dock förändras beroende på utfallet i befolkningsstatistiken. 

Tabell 6. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s 
bedömning av den preliminära ersättningen 
Kronor per invånare respektive procent 

Kommun Invånare Eftersläpnings- 
bidrag (kr/inv) 

Befolkningsökning  
2014 till 2018 

1.11.2018 till  
30.6.2019 

Knivsta 18 720 141 3,86% 1,06% 
Sundbyberg 50 564 521 3,52% 1,90% 
Upplands-Bro 28 756 610 3,18% 1,92% 
Trosa 13 309 451 2,81% 1,68% 
Nykvarn 10 923 148 2,81% 1,08% 
Järfälla 78 480 574 2,61% 1,88% 
Älmhult 17 568 73 2,49% 0,93% 
Lekeberg 8 116 353 2,41% 1,46% 
Värmdö 44 397 312 2,33% 1,39% 
Solna 80 950 0 2,22% 0,32% 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell 6. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s 
bedömning av den preliminära ersättningen, forts. 
Kronor per invånare respektive procent 

Kommun Invånare Eftersläpnings- 
bidrag (kr/inv) 

Befolkningsök-
ning  

2014 till 2018 

1.11.2018 till  
30.6.2019 

Haninge 89 989 245 2,22% 1,27% 
Åre 11 529 0 2,21% 0,10% 
Habo 12 140 506 2,18% 1,75% 
Bollebygd 9 427 0 2,16% 0,29% 
Sigtuna 48 130 197 2,14% 1,18% 
Österåker 44 831 201 2,11% 1,19% 
Ale 30 926 315 2,10% 1,40% 
Upplands Väsby 45 543 531 2,05% 1,84% 
Mölndal 68 152 148 1,98% 1,08% 
Uppsala 225 164 222 1,98% 1,25% 
Hammarö 16 483 0 1,97% 0,79% 
Enköping 44 429 365 1,89% 1,52% 
Nacka 103 656 259 1,88% 1,33% 
Lilla Edet 14 046 101 1,87% 1,00% 
Östra Göinge 14 915 0 1,86% 0,61% 
Helsingborg 145 415 71 1,85% 0,93% 
Örebro 153 367 34 1,84% 0,87% 
Lomma 24 763 0 1,84% 0,52% 
Markaryd 10 260 39 1,76% 0,87% 
Lessebo 8 780 0 1,73% –0,86% 
Norrtälje 61 769 107 1,73% 1,01% 
Staffanstorp 24 724 129 1,73% 1,04% 
Laholm 25 491 111 1,71% 1,02% 
Huddinge 111 722 27 1,70% 0,85% 
Håbo 21 564 302 1,70% 1,39% 
Vellinge 36 499 0 1,69% 0,01% 
Gnesta 11 237 237 1,66% 1,24% 
Burlöv 18 360 469 1,65% 1,64% 
Hylte 10 914 0 1,64% –0,13% 
Malmö 339 313 92 1,63% 0,97% 
Svedala 21 576 577 1,62% 1,84% 
Kungsbacka 83 348 0 1,59% 0,71% 
Växjö 92 567 6 1,53% 0,81% 
Umeå 127 119 0 1,52% 0,32% 
Tyresö 48 004 2 1,52% 0,80% 
Åstorp 15 987 0 1,52% 0,28% 
Kungälv 45 086 644 1,51% 2,04% 
Halmstad 101 268 36 1,50% 0,87% 
Avesta 23 323 0 1,49% –0,12% 
Lund 122 948 0 1,48% 0,13% 
Ekerö 28 308 0 1,47% 0,71% 
Eksjö 17 667 0 1,46% 0,71% 
Linköping 161 034 0 1,46% 0,38% 
Lerum 42 137 17 1,45% 0,83% 
Kalmar 68 510 0 1,44% 0,63% 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell 6. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s 
bedömning av den preliminära ersättningen, forts. 
Kronor per invånare respektive procent 

Kommun Invånare Eftersläpnings- 
bidrag (kr/inv) 

Befolkningsökning  
2014 till 2018 

1.11.2018 till  
30.6.2019 

Aneby 6 832 0 1,43% 0,74% 
Vaxholm 12 023 0 1,42% 0,39% 
Västerås 152 078 106 1,42% 1,00% 
Täby 71 397 0 1,39% 0,58% 
Göteborg 571 868 0 1,38% 0,78% 
Ronneby 29 695 0 1,36% 0,23% 
Vaggeryd 13 980 270 1,36% 1,33% 
Nässjö 31 477 0 1,36% 0,26% 
Södertälje 97 381 332 1,35% 1,42% 
Stockholm 962 154 0 1,32% 0,71% 
Jönköping 139 222 0 1,31% 0,51% 
Kävlinge 31 491 0 1,30% 0,75% 
Strängnäs 35 761 390 1,30% 1,54% 
Tjörn 15 922 94 1,30% 0,99% 
Mellerud 9 354 0 1,30% 0,35% 
Falkenberg 44 701 82 1,29% 0,96% 
Ulricehamn 24 445 0 1,27% 0,46% 
Höör 16 637 87 1,27% 0,97% 
Partille 38 443 159 1,26% 1,10% 
Varberg 63 630 115 1,26% 1,03% 
Stenungssund 26 503 0 1,24% 0,60% 
Klippan 17 600 0 1,24% 0,50% 
Uddevalla 56 259 0 1,24% 0,78% 
Lidingö 47 818 0 1,24% 0,42% 
Vårgårda 11 658 180 1,23% 1,15% 
Kungsör 8 667 0 1,23% 0,07% 
Landskrona 45 775 0 1,22% 0,47% 
Skövde 55 729 0 1,22% 0,41% 
Hörby 15 635 0 1,21% 0,06% 

 

Införandebidrag påverkar regleringsposten för samtliga kommuner 

Regeringen anser att kommuner och regioner bör ges en möjlighet till successiv om-
ställning genom ett införandebidrag som begränsar intäktsminskningen eller avgifts-
ökningen sätts till 250 kronor per invånare. Regeringen föreslår också att kostnaden 
för att finansiera införandebidraget inkluderas i beräkningen av införandebidraget. 

Införandebidraget finansieras från det generella statsbidraget. Detta försämrar regle-
ringsposten för samtliga kommuner med 273 kr/inv år 2020, 87 kr/inv år 2021, 22 
kr/inv år 2022 och 3 kr/inv år 2023. 
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Nya prislappar 

För kommuner som arbetar med en prognos på kostnadsutjämningen finns prislappar i 
modellen skatter och bidrag, som används i beräkningen av förändring mellan åren. 
Dessa har räknats om utifrån det nya utjämningsförslaget. 

Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020 
SCB har skickat ut preliminära beräkningar till kommunerna över bidrag och avgifter 
för LSS-utjämningen för 2020. Regeringen har även i år beslutat att uppdatera beräk-
ningen av personalkostnadsindex med uppgifter från RS 2018. 

Jämfört med prognos 2 som SKL skickade ut i juni (cirkulär 19:29) har förändringar 
skett genom att de tre kommuner som inte lämnat in RS för 2018 vid den tidpunkten 
nu kommit in. Detta påverkar rikstotalen och prislapparna i systemet. Dessutom finns 
ett fåtal rättningar i underlaget från Räkenskapssammandraget och antalsstatistiken för 
utjämningen. Utöver att ge effekter för de berörda kommunerna påverkar detta även 
den riksgenomsnittliga kostnaden och standardkostnaden för riket. Dessutom kan upp-
daterade befolkningssiffror till 2019-06-30 ge differenser för enskilda kommuner. 
Även differenserna mot vår första prognos i april (cirkulär 19:20) är relativt små för 
de kommuner där beräkningen baserades på preliminära siffror från RS 2018. 

I slutet av december kommer SCB ut med en ny prognos där befolkningsuppgiften är 
uppdaterad till den 1 november. Fram till den 15 februari nästa år, då Skatteverket fat-
tar beslut om bidrag och avgifter för år 2020, kan förändringar ske som påverkar upp-
gifterna om bidrag och avgifter per kommun, förhoppningsvis med smärre differenser 
mot denna prognos. 

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 2018–2023. 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 7. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Arbetskraftskostnader* 3,3 2,7 2,8 3,2 3,0 2,7 
Övrig förbrukning 2,9 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 
Prisförändring 3,2 % 2,6 % 2,7 % 3,0 % 2,8 % 2,7 % 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 
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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, och beslutade förändringar av arbets-
givaravgifterna. 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd 
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning 
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneök-
ningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen. 

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

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2019–2026 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2019–2026 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 2019–2026. 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: 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecifi-
cering.1403.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 19:35) beror på: 
• Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer 
• Ny skatteunderlagsprognos 
• Preliminärt beskattningsutfall september 
• Ny statsbidragsram 
• Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020 
• Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020 

Beräkningarna bygger i övrigt på 2019 års skattesatser samt att befolkningen i varje 
kommun utvecklas i takt med riksprognosen. 
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Ny version av modellen ”Skatter & bidrag” 
OBS! Förändringar i förslaget på ett reviderat kostnadsutjämningssystem innebär att 
blad 6 i modellen Skatter & bidrag har fått göras om. Därför skickas en helt ny modell 
ut till kommunernas kontaktpersoner. Det publiceras ingen uppdateringsfil denna gång 
och under resten av året är det den nya modellen som ska användas. 

Information om tidpunkter under 2019 
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 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. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Anders Brunstedt (makroekonomi) 08-
452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson (utjäm-
ningssystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningssystemet) 08-452 77 99, Pe-
ter Sjöquist (LSS-utjämning) 08-452 77 44, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kom-
munal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 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 

 
 
Niclas Johansson 

 Mona Fridell 

Bilagor 
”Prognosunderlag K-2019–2026-19040”, finns på vår webbplats via följande länk: 
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 
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