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Information om arbetskostnadsindex med anledning av
utbetalade engångsbelopp
I samband med att verksamhet är utlagd på andra utförare använder kommuner
och landsting ofta olika former av arbetskostnadsindex (AKI) för att prisjustera
ersättningarna. SCB publicerar på uppdrag av Medlingsinstitutet AKI baserade på
den månatliga konjunkturlönestatistiken för privat sektor. En fråga som blivit aktuell är hur årets stora avtalsenliga engångsbelopp påverkar AKI.
Engångsbelopp ingår inte i den statistikinsamling som ligger till grund för AKI.
Hittills publicerade uppgifter är således exklusive engångsbelopp. Medlingsinstitutet har emellertid beslutat att indextalen för juli och augusti för näringsgrenarna
M+N+O (utbildning, vård och andra samhälleliga och personliga tjänster) ska
korrigeras så att engångsbeloppen ingår. Det innebär att indextalen kommer att
revideras i samband med publiceringen av september månads AKI, den 30 november. För AKI för arbetare kan revideringen bli rätt betydande (upp mot en
procentenhet) medan den för tjänstemän snarare blir några tiondels procentenheter. Indextalen för månaderna september till och med december kommer att korrigeras med kostnaderna för engångsbelopp som betalas ut i december.
Det preliminära AKI för arbetare (M+N+O) minskade med 0,1 procent mellan
augusti 2006 och augusti 2007. Prisjusteringar baserade på denna månad blir därmed relativt små på årsbasis även efter korrigeringen av indextalet. Detta förklaras
sannolikt av att det i augusti 2006 var en stor andel av företagen som var färdiga
med 2006 års löneöversyn, medan det i augusti år var en betydligt mindre andel av
företagen som var färdiga med löneöversynen. Förändringen mellan indextalen
riskerar därmed att underskatta lönekostnadsökningen.
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Frågor om detta cirkulär kan ställas till Håkan Hellstrand, sektionen för ekonomisk analys, tfn 08-452 78 19 samt Martina Gustavsson, förhandlingssektionen,
tfn 08-452 75 89. De kan också nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se .
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Ekonomi och styrning
Ekonomisk analys

Maj-Lis Åkerlund
Håkan Hellstrand

2 (2)

