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Ekonomisk analys
Måns Norberg
EJ

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2006–2009
I detta cirkulär presenterar vi:
• En uppdaterad skatteunderlagsprognos för åren 2005–2009
• Ny befolkningsprognos
• Arbetsgivaravgifter 2007
• Förändringar i pensionsskuldsberäkningen 2006
• Uppdaterade index i kostnadsutjämningen för LSS
• Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2007–2009, bilaga 1
• Nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag
• Obs! Nytt datum för kursen i utjämningssystemet och modellen Skatter och
Bidrag

Konjunkturutvecklingen i Sverige var mycket stark under
andra kvartalet
Den internationella konjunkturutvecklingen är fortsatt god, trots att tillväxten
dämpades i USA under andra kvartalet i år. I Europa är tillväxttakten något starkare än väntat och i Asien finns ännu inga indikationer på någon dämpning.
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) Nationalräkenskaper ökade BNP med hela
5,5 procent under andra kvartalet 2006 jämfört med motsvarande kvartal 2005,
vilket var betydligt mer än väntat. Den starka uppgången av investeringarna och
exporten fortsatte samtidigt som hushållens konsumtion steg med över 3 procent
under andra kvartalet.
Sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, ökade med 1,2 procent under
andra kvartalet i år jämfört med andra kvartalet 2005. Den bild av sysselsättningsoch löneutvecklingen som presenterades i Ekonomirapporten. Maj 2006 för åren
2006–2009 har inte reviderats.

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
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Tillfällig ökning av skatteunderlaget år 2005
Det preliminära taxeringsutfallet för år 2005
Skatteverkets första preliminära taxeringsutfall för inkomståret 2005, som presenterades den 10 augusti, visade på en oväntat stark tillväxt av det kommunala skatteunderlaget. Skatteverket förutser en ökning med 3,6 procent jämfört med år
2004, vilket kan jämföras med vår prognos från maj (cirkulär 2006:25) på 3,2 procent i ökning. Vår nya prognos är att skatteunderlaget ökade med 3,8 procent. Det
är dock fortfarande osäkert vad utfallet för 2005 kommer att bli.
Avvikelsen jämfört med vår föregående prognos förklaras främst av att den beskattningsbara inkomsten från fåmansföretag har mer än fördubblats. Såväl antalet
deklaranter som har denna typ av inkomst som medelinkomsten per deklarant har
ökat kraftigt. Vi vet inte säkert vad orsaken är, men sannolikt är en viktig förklaring att förändringar av de så kallade 3:12-reglerna har bidragit till en stor ökning
av antalet försäljningar av aktiebolag. Skälet är att en större del av försäljningsinkomsten beskattas som inkomst av tjänst och en mindre del som inkomst av kapital från och med inkomståret 2006. Det innebär att det ur skattesynpunkt blev
förmånligt att genomföra planerade försäljningar före utgången av år 2005.
Prognosen för åren 2006–2009
Som framgår av avsnittet om den samhällsekonomiska utvecklingen ovan har den
statistik som inkommit under sommaren inte gett anledning till korrigeringar av
vår samhällsekonomiska bild. Den enda ändringen i skatteunderlagsprognosen för
åren 2006–2009 är att inkomsterna från fåmansföretag beräknas minska år 2006
jämfört med år 2005, till ett belopp som endast är något högre än år 2004. Det
beror på att den ökning av inkomsterna som beror på försäljning av aktiebolag till
följd av ändrade 3:12-regler måste anses som en engångseffekt år 2005.
Tabell 1. Skatteunderlagstillväxt 2005–2009 samt bidrag från olika komponenter
Procentenheter
2005

2006

2007

2008

2009

Summa exkl. regelförändringar*, %

4,0

4,1

4,4

4,1

4,3

Summa*, %

3,8

4,0

4,4

4,1

4,3

Timlön, hela ekonomin

2,4

2,6

2,8

2,9

2,9

Sysselsättning

0,4

1,2

0,7

0,3

0,2

Sociala ersättningar

0,6

0,5

1,0

1,0

1,2

0,7

–0,1

0,2

0,2

0,2

–0,2

–0,2

–0,2

–0,3

–0,2

Bidrag till förändringen, procentenheter

Övriga inkomster
Avdrag

*Procentuell förändring från föregående år.
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Regeringens och Ekonomistyrningsverkets prognoser
Regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) förutser en mindre ökning av
skatteunderlaget än förbundens år 2005 och en större ökning år 2006. Det förklaras bland annat av att det preliminära taxeringsutfallet inte var känt då dessa prognoser gjordes.
Regeringens prognos visar en skatteunderlagstillväxt som är snabbare än förbundens bedömning för perioden 2007–2008, se tabell 2. En förklaring till detta är att
regeringen antar större timlöneökningar. Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos
visar en snabbare tillväxt av skatteunderlaget än enligt såväl förbundens som regeringens bedömning. Det förklaras främst av antaganden om höga timlöneökningar.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Årlig procentuell förändring samt total procentuell förändring 2005–2009
2005

2006

2007

2008

2009

Ack 2005–2007

SKL, aug 2006

3,8

4,0

4,4

4,1

4,3

12,7

SKL, apr 2006

3,2

4,4

4,4

4,1

4,3

12,5

VP, apr 2006

3,3

4,8

4,5

4,4

ESV, jun 2006

3,5

5,0

5,3

4,8

ESV, prognos för bokslut 2005

3,1

BP, sep 2005

3,2

4,5

4,9

4,8

13,1
4,7

14,4
13,1

Anm.: I prognoser som publicerats före april 2006 har effekterna av regionalt förhöjt grundavdrag fr.o.m. år 2006 inte kunnat beaktas.
Anm.: I prognoser som publicerats före augusti 2006 har det preliminära taxeringsutfallet för år
2005 inte kunnat beaktas.

Ny befolkningsprognos
SCB har presenterat en ny befolkningsprognos för riket. Eftersom befolkningens
storlek är grunden för inkomstutjämning, skatteinkomster m.m. meddelas här den
nya prognosen. Befolkningsökningen är större än i förra prognosen. Den främsta
orsaken är att invandringen under första halvåret 2006 var betydligt större än året
innan.
Tabell 3. Befolkningsprognos m.m. för åren 2005–2009 enligt utfall och prognos
2005
Befolkning 1 nov året innan, riket

2006

2007

2008

2009

9 008 883 9 042 663 9 094 182 9 133 660 9 173 737

Befolkning, procentuell förändr.

0,3750

0,5697

0,4341

0,4388

Medelskattekraft, kr/inv.
för 2005 till 2006, regeringen

153 631

158 392

garanterad (115 %), regeringen

176 676

182 151

SKL prognos

153 024

158 550

164 589

170 596

177 155

Garanterad nivå enl. SKL

175 978

182 332

189 277

196 185

203 728
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Slutavräkningar 2005–2006
Alltför negativ prognos i bokslut 2005
Rådet för kommunal redovisning (RKR) hänvisar i sin Rekommendation nr 4:1 att
det är ESV:s decemberprognos som ska användas i prognosen över slutavräkningen
för innevarande års skatteintäkter. ESV:s prognos ger en negativ slutavräkning om
–340 kr per invånare för 2005 års skatteintäkter. Vår nya bedömning av 2005 ger en
negativ slutavräkning om –125 kr per invånare. Mellanskillnaden (215 kr/inv.) ska
föras till bokslutet för 2006. Den 27 november presenterar Skatteverket det slutliga
taxeringsutfallet för 2005.
Svagt positiv slutavräkning år 2006 (reviderad)
Vi bedömer att de preliminärt utbetalade skatteintäkterna för 2006 är något lägre
än vad de slutliga kommer att bli. Detta gör att förbundets prognos av 2006 års
skatteintäkter skiljer sig mot de preliminärt utbetalda med 33 kronor per invånare
den 1.11.2005 (obs! nytt belopp).
Det är en förbättring jämfört med föregående cirkulär (–31 kr/inv.). Förbättringen
beror på den betydligt starkare skatteunderlagsutvecklingen under 2005.

Regleringsbidrag/avgift
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en bedömning av regleringsposten
för åren 2006 till 2009. Bedömningen bygger på:
• Vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen
• Ny befolkningsprognos
Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2006 till 2009
Miljoner kronor
Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

2006

2007

2008

2009

42 983

44 884

46722

48 733

1 533

1 536

1 543

1 550

838

464

311

195

Summa inkomster för kommunerna (1)

45 325

46 884

48 576

50 477

Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–)
(Utgift för staten) (2)

45 165

52 484 57 658

59 469

Differens → Regleringspost (2)–(1)

–160

5 600

9 081

8 991
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Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2006 till 2009
Kronor per invånare
2006
Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)
Summa inkomster för kommunerna (1)
Ramanslag, kommunalekonomisk utjämning (–)
(Utgift för staten) (2)
Differens → Regleringspost (1)–(2)

2007

2008

4 753

4 935

5 115

170

169

169

93

51

34

5 012

5 155

5 318

4 995
–18

5 771
616

6 313

2009
5 312
169
21
5 502
6 482

994

980

Orsaken till regleringspostens positiva förändring under åren 2006–2008 är att
statens anslag till kommunerna ökar mer än kostnaden för att upprätthålla den
garanterade nivå i inkomstutjämningen. Därutöver minskar kostnaden för införandebidragen då kommuner med förluster får ta allt större del för varje år.

Arbetsgivaravgifter för kommuner år 2007
Här lämnas preliminära uppgifter om arbetsgivaravgifter för 2007. De preliminära
arbetsgivaravgifterna är 41,66 procent, vilket är oförändrat jämfört med år 2006.
Den lagstadgade delen kommer att fastställas senare i höst efter budgetpropositionen. Även premierna för avtalsförsäkringarna beslutas senare men vår bedömning är att de blir oförändrade.
Arbetsgivaravgifter enligt lag
Arbetsgivaravgifter enligt lag är preliminärt 32,28 procent. Mer information
kommer i budgetpropositionen i höst.
Från och med 2004 ska arbetsgivaravgift i form av ålderspensionsavgift på 10,21
procent betalas för förvärvsarbetande personer som vid årets ingång fyllt 65 år.
För 2007 gäller regeln för anställda födda 1938, 1939, 1940 och 1941. För mer
information se lag (2000:980) om sociala avgifter.
Särskild löneskatt
Den särskilda löneskatten är preliminärt oförändrad, dvs. 24,26 procent. Löneskatten utgår vid löner och ersättningar till anställda som är födda 1937 och tidigare,
utbetalning av pensioner, utbetalning av avgångsförmåner enligt AGF-KL, premien på avgiftsbefrielseförsäkringen, premien till den avgiftsbestämda delen i
KAP-KL samt vid beräkning av förändring av pensionsskuld och räntedel i årets
pensionskostnad.
Från och med 2004 ska särskild löneskatt även betalas på löner eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år och som är födda 1938 och
senare. Den särskilda löneskatten för denna grupp är 16,16 procent. Se även lag
(1990:659) om särskild löneskatt.
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Avtalsförsäkringar
Premierna för 2007 är ej beslutade men troligtvis blir premierna för TGL-KL,
AGS-KL och TFA-KL oförändrade jämfört med i år. Beslut om premie för TGLKL, AGS-KL och TFA-KL fattas dock först i december 2006. Avgiftsbefrielseförsäkringen är under förhandling och kan eventuellt förändras något men vi utgår
ifrån oförändrade premier.
Totalt är premien för avtalsförsäkringarna oförändrad, 2,79 procent.
AFA Försäkring har för sina försäkringar under våren genomfört en premieförmögenhetsanalys över framtida förväntade utbetalning av försäkringsersättningar
respektive kapitalavkastning de närmaste fem åren. AFA har efter analys av
materialet föreslagit en oförändrad premie år 2007 för AGS-KL och TFA-KL. Till
grund för analysen har AFA försäkring utgått från en fortsatt minskning av skadeutvecklingen, oförändrade förmåner samt antaganden om förväntad avkastning
och risk för olika tillgångsslag.
Kollektivavtalad pension
Pensionspålägget består av dels den avgiftsbaserade pensionen som betalas ut till
de anställdas pensionskonton och dels den avsättning som görs för den förmånsbaserade pensionen, för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (tidigare förhöjda
prisbasbeloppet).
Från den 1 januari 2006 gäller det nya pensionsavtalet KAP-KL. KPA har under
våren gjort nya beräkningar utifrån nya avtalet. Det nya avtalet har inneburit att
kostnaden för den förmånsbaserade pensionen i stort sett bortfaller under år 2006
pga. bytet till inkomstbasbeloppet. År 2007 blir dock kostnaden högre, pga. att
den förmånsbaserade pensionen återigen ökar och att den avgiftsbaserade pensionen (s.k. individuella delen) höjs.
Vi rekommenderar i detta sammanhang ett preliminärt oförändrat pålägg på 5,3
procent exklusive löneskatt (6,59 inklusive löneskatt) för avtalspensionen år 2007.
Beräkningarna visar att dagens nivå 5,3 procent är en rimlig långsiktig kostnadsnivå för de närmaste åren, varför vi rekommenderar att denna gäller 2007. Beräkningar som gjorts visar möjligen på en något högre genomsnittlig kostnad år 2007.
I budgetsammanhang används en genomsnittlig kostnad för avtalspensionen.
Denna består i huvudsak av den avgiftsbestämda delen som ligger på ca 4 procent
av lönesumman. Kostnaden för den förmånsbestämda delen är ca 1 procent av
lönesumman men skiljer sig en hel del åt i kommuner, beroende på lönestrukturen, varför den faktiska kostnaden i praktiken varierar i de olika kommunerna.
Anställda som är 65 år och äldre fr.o.m. 2004

Premien för kollektivavtalad pension betalas även för anställda över 65 år. Däremot gäller ej avtalsförsäkringar för anställda som är 65 år och äldre. Se även
bilaga.
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Förändringar i pensionsskuldsberäkningen
Nya ränteantaganden ger ökad pensionsskuld 2006
Sedan i våras pågår en översyn av den av förbunden rekommenderade modellen
för beräkning av pensionsskuld (P-finken) bl.a. med hänsyn till det nya pensionsavtalet KAP-KL. Under arbetet har frågan aktualiserats om att redan i år ändra
den diskonteringsränta som P-finken förskriver, vilken är det ränteantagande som
Finansinspektionen (FI) rekommenderar enligt tryggandelagen. För närvarande är
räntesatsen för värdesäkrade pensionsåtaganden 3,0 procent.
FI har sedan lång tid låtit den rekommenderade högsta räntan enligt tryggandelagen ligga fast trots att marknadsräntorna förändrats. Via underhandskontakter med
FI har vi fått besked om att de under senhösten/vintern kommer ge ut en föreskrift
med nya försäkringstekniska antaganden enligt Tryggandelagen. Den nya föreskriften kommer med största sannolikhet att innebära en sänkning av diskonteringsräntan, vilket medför en uppvärdering av pensionsskulden.
För att undvika att pensionsskulden blir alltför lågt värderad vid årsskiftet 2006/07
avser vi att ändra den rekommenderade diskonteringsräntan så att den sänks med
0,5 procentenheter.
Huruvida vi kommer att behöva justera räntan ytterligare är oklart i dagsläget. Det
beror dels på hur mycket FI sänker räntan, dels om vi kommer att fortsätta att följa
Tryggandelagen eller välja någon annan modell för fastställande av diskonteringsräntan.
Enligt en preliminär uppskattning leder en nedjustering av räntan från 3 till 2,5
procent till en engångsökning av skulden på uppskattningsvis 7–9 procent vad
avser den förmånsbaserade pensionen som redovisas i balansräkningen.
Pensionsadministratörerna (KPA, SPP och Skandia) har meddelat att de kommer
att kunna beakta en räntesänkning vid de beräkningar som görs som underlag till
boksluten för 2006.
Ansvarsförbindelsen
Ett ändrat ränteantagande får motsvarande effekter på ansvarsförbindelsen. Detta
påverkar dock inte kostnaden för dem som redovisar pensioner enligt den blandade modellen.
Redovisning
Justeringen av den rekommenderade räntan kommer således att medföra en betydande engångskostnad. Effekten av räntesänkningen bör enligt vår bedömning
klassificeras som en jämförelsestörande kostnad i resultaträkningen till den del av
skulden som bokförs i balansräkning.
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Det fortsatta arbetet med p-finken
Vi vill även informera om att det kan bli aktuellt med ytterligare förändringar av
de försäkringstekniska antagandena eftersom det pågår en utredning om dödlighetsantaganden som ska presenteras senare i år. Ett antagande om längre livslängd
leder till ökade pensionskostnader.
Vi räknar med att ha en ny p-fink klar tidigt nästa vår. Detta kan innebära kostnadseffekter även 2007.

Uppdaterade index av kostnadsutjämningen för LSS
Regeringen har nyligen beslutat att ändra LSS-förordningen så att basåret för koncentrations- och personalkostnadsindexen uppdateras till 2005 års nivå inför bidrags- och avgiftsåret 2007.
I överensstämmelse med förslaget i delbetänkandet från LSS-utjämningskommittén (SOU 2006:69) uppdateras indexen för att utjämningen skall få bättre överensstämmelse med kommunernas LSS-verksamhet. I beslutet sägs inget om det extra
statsbidraget. Detta förväntas bli behandlat i den kommande budgetpropositionen i
höst.
Mer information om den senaste bedömningen av LSS-utjämningen 2007 finns i
cirkulär 2006:50.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2007–2009
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren
2007–2009. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli
generellt inordnas motsvarande belopp i bilaga 1. Av tabell 6 framgår om och när
vissa specifika bidrag ingår i bilaga 1 eller inte. Beloppen avser statsbidragets
nominella värde för respektive år.
Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 2006:26) beror främst på:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Ny preliminär LSS-utjämning för år 2007. Mer information om den senaste
bedömningen av LSS-utjämningen 2007 finns i cirkulär 2006:50.
• Ny befolkningsprognos från SCB.
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Tabell 6. Specificering av vissa statsbidrag
Statsbidrag
Ersättning för den frivilliga maxtaxan
inom barnomsorgen (inklusive pengar
för kvalitetssäkring)
De riktade statsbidragen för insatser
inom verksamheterna psykiatri och
missbruk till kommuner och landsting
Den riktade satsningen på kompetensutveckling inom äldreomsorgen

Riktad satsning för personal inom
förskolan

Särskilt statsbidrag för vuxenutbildningen

2007

2008

2009

Nej

Nej

Nej

Nej

3 660

3 660

3 660

3 660

Ingår i
bilaga 1?

Nej

Nej

Nej

Nej

Belopp

400

350

–

–

Ingår i
bilaga 1?

Nej

Nej

Nej

Nej

Belopp

300

300

–

–

Ingår i
bilaga 1?

Nej

Nej

Ja

Ja

2 000

2 000

2 000

2 000

mnkr

219

218

Kr/inv.

Ingår i
bilaga 1?
Belopp

Belopp
Ingår i
bilaga 1?
Belopp
Ingår i
bilaga 1?

Personalförstärkning i skolan
Belopp
De kvarvarande statsbidragen för
personalförstärkning inom skolan, som
finns att söka från skolverket

Läs mer i
cirkulär

2006

Ingår i
bilaga 1?
Belopp
Ingår i
bilaga 1?

Tillfälligt sysselsättningsstöd
Belopp
Ingår i
bilaga 1?
Gymnasieskolans IV-program
Belopp
Ingår i
bilaga 1?
Undervisning till asylsökande barn
Belopp

2003:77
mnkr
2004:71
mnkr
2004:71

2004:71

Nej

Nej

Nej

Ja

2005:24

1 811

1 811

1 811

1 811

mnkr

197

Kr/inv.

Ja

Ja

Ja

Ja

4 000

5 000

5 000

5 000

mnkr

442

550

547

545

Kr/inv.

Nej

Nej

Nej

Nej

2004:71

1 000

–

–

–

mnkr

Nej

Ja

Ja

Ja

2004:71

4 900

4 900

4 900

4 900

mnkr

539

536

534

Kr/inv.

Ja

Ja

Ja

Ja

225

450

450

450

mnkr

25

49

49

49

Kr/inv.

Ja

Nej

Nej

Nej

2005:85

–

–

–

50
6

2004:71

2004:71
(s.15)

mnkr
Kr/inv.

Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteunderlag ökar i samma takt som i riket samt 2006 års skattesatser. Önskas beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via e-post till:
mans.norberg@skl.se.
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Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2006–2010 med
hjälp av modellen Skatter och bidrag.
Med hjälp av vår modell kan du se effekten på din kommuns intäkter av 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 matas in
i modellen.
Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomieller finansfunktion. Priset är för närvarande 2 000 kronor för nytillkomna användare och 1 000 kronor för de som uppdaterar modellen.
Beställningen kan göras elektroniskt på vår webbplats www.skl.se under Verksamheter A–Ö. Klicka på Ekonomi och styrning, Ekonomi & analys, Budgetförutsättningar. Den kan e-postas eller postas till Birgitta Westlund, SK, birgitta.westlund@skl.se, 118 82 Stockholm, fax 08-640 41 63.

Modellen ”Skatter och bidrag”
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras på
”Indatabladet”:
• Skriv in vår förändrade skatteunderlagsprognos för riket för åren 2005–2009 i
cellerna B9–F9. Prognosen framgår av tabell 1, andra raden.
• Skriv in inkomstutjämningsbidraget 2007–2010, netto i cellerna D35–G35.
Beloppen är 44 884; 46 722; 48 733; 50 829.
• Skriv in strukturbidraget 2007–2010 i cellerna D42–G42. Beloppen är: 1536;
1543; 1550; 1556
• Skriv in införandebidraget 2007–2010 i cellerna D45–G45. Beloppen är: 464;
311; 195; 91
• Skriv in det preliminära LSS-bidraget/avgiften i cell D70–F70. Beloppet hittar
du i bilaga 1, rad 22. Det är värdena i kolumnen 2007–2009 som ska skrivas in.
Är beloppet konstant under dessa år räcker det att skriva in värdet för 2007
(cell D70) i modellen. Eventuell formel ska ersättas med dessa belopp.
• Skriv in kommunens preliminära taxering för inkomståret 2005 enligt skatteverket i cellen C20. Beloppet framgår av bilaga 1, rad 6.
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• Skriv in den nya befolkningsprognosen i riket i cellerna D26–F26. Siffrorna
finns i bilaga 1, rad 29. Värdet för år 2010 (cell G26) är: 9212 215.
• För att modellen ska stämma överens med bilaga 1 måste man i modellen ta
hänsyn till SCB:s senaste befolkningsprognos. Skriv därför in vår uppdaterade
prognos för kommunen i cellerna D29–F29. Eventuella formler ska ersättas.
Uppgifterna finns i bilaga 1, rad 2. För att få ett motsvarande värde för 2010
(cell G29) ska samma procentuella utveckling som för riket (cell G25) användas på kommunens befolkning året innan (cell F29).
Utöver detta måste följande ändringar göras på blad 1, Totala intäkter. Om bladet är skyddat tar du bort skyddet genom att längst upp på skärmen välja Verktyg
– Skydd – Ta bort bladets skydd. På frågan om lösenord, skriv kommun.
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognosen över slutavräkningen
på 2006 års inkomster i cell H30. Beloppet är 33 kr/inv.
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrigeringen av
avräkningen på 2005 års inkomster i cell H28. Beloppet är 215 kr/inv.
Efter att ha gjort ändringen bör skyddet åter aktiveras. Gå till Verktyg – Skydd –
Skydda blad. På frågan om lösenord, ange kommun.
OBS! nytt datum:

Kurs för modellen Skatter och Bidrag samt i utjämningssystemet
Är du intresserad av att få en uppdatering av Dina kunskaper i utjämningssystemet? Eller vill du lära dig mer om möjligheterna med modellverktyget ”Skatter
och bidrag”? Den 28:e september har vi en utbildningsdag i Stockholm kring utjämningssystemet och modellen. På förmiddagen går vi igenom utjämningssystemet och under eftermiddagen finns möjlighet att arbeta med den egna modellen.
För de som vill arbeta med modellen på eftermiddagen rekommenderar vi att vara
med redan från morgonen.
Var? Hornsgatan 20 i Stockholm
När? Torsdag 28 september 2006, kl. 10.00–16.00 (fika finns från 9.30). Obs. nytt
datum, den tidigare planerade utbildningsdagen 26 september utgår.
Preliminärt program

10.00–12.00 Utjämningssystemet
12.00–13.00 Lunch
13.00–16.00 Modellverktyget ”Skatter och bidrag”
Kostnad: 1 000 kr för heldag och 500 kr för halvdag, inkl. lunch, exkl. moms.
Anmälan: via e-post till Birgitta Westlund (birgitta.westlund@skl.se) eller tfn 08452 77 53 senast 11 september. Ange särskilt fakturaadressen och vilken del av
dagen du tänker delta. Ange också om du vill ha specialkost.
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Mer information om kursens innehåll kan du få av Henrik Berggren, tfn 08452 77 42 (henrik.berggren@skl.se) och Måns Norberg, tfn 08-452 78 83.
(mans.norberg@skl.se).
Tidpunkter under 2006
Nedan redovisar vi en tidsplan för skatteunderlagsprognoser m.m. Se även vår
Ekonomikalender på webben (www.skl.se) för höstens datum vad gäller skatteunderlagsprognoser, budgetproposition, kurser m.m. Välj Verksamheter A–Ö,
sedan Ekonomi och styrning, därefter Ekonomi & Analys.
• 7 sep – Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall
• 28 sep – Utbildningsdag i modellen Skatter & Bidrag samt utjämningssystemet.
• Vecka 40 – SCB:s preliminära beräkning av bidraget Kommunalekonomisk
utjämning för 2007.
• Vecka 40 – Ny prognos från SCB för LSS-utjämningen 2007.
• 5 okt – Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall
• Oktober – Uppdaterad skatteunderlagsprognos och eventuella effekter av budgetpropositionen.
• 27 nov – Skatteverket presenterar definitivt taxeringsutfall
• 30 nov – förbunden presenterar Ekonomirapporten.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Göran Wallin (konjunkturutvecklingen)
08-452 77 39, Henrik Berggren (utjämningssystemet, slutavräkningen), 08452 7742, Signild Östgren (LSS) 08-452 77 45, Bo Legerius (skatteunderlag) 08452 77 34, Siv Stjernborg (arbetsgivaravgifter, pensioner) 08-452 77 51, Åsa
Hjortsberg Sandgren (pensioner) 08-452 77 32 eller Måns Norberg (modellen
Skatter & bidrag), 08-452 78 83. 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

Maj-Lis Åkerlund
Måns Norberg
Bilagor
Bilagor: Bilaga 1: Skatter och bidrag 2007–2009 (kommunspecifik; endast till
ekonomikontoren)
Bilaga 2: Arbetsgivaravgifter för år 2006 och preliminärt för 2007

