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Internräntan för 2015 revideras
Riksbanken presenterade i förra veckan en bedömning med en långvarig låg ränta och
låg inflation. Med anledning av det rådande ränteläget föreslår Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) att den tidigare föreslagna internräntan för 2015 för kommuner
och landsting revideras.
SKL föreslår att internräntan avseende år 2015, om görligt, sätts till 2,5 procent. Det
innebär att internräntan kvarstår på samma nivå som 2014. SKL föreslog den
19.12.2013 en intern räntesats på 3,2 procent för år 2015. Den baserade sig på den då
rådande bedömningen av den långa statsobligationsräntan. För år 2014 är internräntan
2,5 procent.
SKL:s internränta är ett förslag för att underlätta och är ingen bindande rekommendation. Den mest riktiga internräntan för en kommun är egentligen den egna kommunens
upplåningskostnader.

Bakgrund
SKL försöker i största utsträckning att inte revidera internräntan. Internräntan ingår i
budgetförutsättningarna och dessa revideras normalt inte. Men mot bakgrund av utvecklingen av ränteläget i Sverige är det inte rimligt att internräntan höjs kraftigt för
nästa år, varför vi föreslår att kommuner och landsting ligger kvar på den befintliga
räntenivån nästa år.
Vi återkommer med förslag på internränta avseende år 2016 i vanlig ordning vid årsskiftet.
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SKL presenterar årligen en intern räntesats för kommunernas beräkning av kapitalkostnader. Som ett underlag till beräkningar av kommande års budgetunderlag fastställs en räntesats i början av varje kalenderår, avseende nästkommande år. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Den
räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för
aktiverade investeringar. Det kan vid andra kalkyleringstillfällen vara helt riktigt att
göra andra bedömningar om räntesatser, såsom vid lokala avtalsförfaranden, prissättningar eller dylikt, där internräntan helt enkelt inte speglar rådande förhållande.
Frågor om

detta cirkulär besvaras av Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51 och Anders
Nilsson, tfn 08-452 76 42.
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