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Ekonomi och styrning
Ekonomisk analys
Mona Fridell m.fl.
EJ

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2012–2016
I detta cirkulär presenterar vi:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Preliminärt taxeringsutfall augusti
• Ny befolkningsprognos
• Utfall befolkningsstatistik per den 30 juni 2012
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
Skatteverkets preliminära taxeringsutfall föranleder inte någon revidering av SKL:s
prognos. Skatteunderlagstillväxten år 2012 är uppreviderad till följd av den oväntat
starka utvecklingen på arbetsmarknaden under första halvåret, utvecklingen år 2013 är
nedreviderad. Det betyder att skatteunderlagets nivå år 2013 är marginellt lägre än i
förra prognosen (cirkulär 12:15).

Den svenska ekonomin bromsar in
Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och trots tecken på en försvagad konjunktur på
flera andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt växa snabbt. Fallet i BNP fjärde
kvartalet 2011 hämtades raskt in och därefter har tillväxten varit fortsatt stark.
Hushållens konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen har växt i hygglig
takt. Exporten har återhämtat det fall som skedde fjärde kvartalet i fjol och
investeringarna, med undantag för bostadsinvesteringarna, har utvecklats mycket
starkt. Till det kan läggas en svag import. Trots starkare krona och svagare
internationell konjunktur har svensk export utvecklats snabbare än importen. Det
förbättrade exportnettot är en viktig orsak till att svensk ekonomi har gått så bra under
första halvåret i år.
Svensk ekonomi har därmed utvecklats betydligt bättre än vad vi trodde i våras.
Samtidigt märks emellertid allt fler varningssignaler i omvärlden i form av vikande
förtroendevariabler och ledande indikatorer som indikerar svag eller ingen tillväxt. Vi
Sveriges Kommuner och Landsting
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har därför i vår bedömning valt att skruva ned tillväxtutsikterna också för svensk del.
Därför stannar tillväxten i svensk BNP på 1,5 procent 2012 (kalenderkorrigerat 1,8
procent). Nästa år förutses BNP öka 2,0 procent.
De försämrade tillväxtutsikterna gör att vi framöver räknar med en försvagad
sysselsättning. Olika enkätstudier, som t.ex. Konjunkturinstitutets
barometerundersökning, ger också stöd för ett sådant antagande. Sysselsättningen i
form av antalet arbetade timmar beräknas minska en bit in i 2013. Det är dock inte
frågan om några större tapp. Trots nedgången beräknas sysselsättningen 2012 ligga
något över nivån 2011. Minskningen mellan helåren 2012 och 2013 förutses bli
marginell (se tabell 1).
Den svaga sysselsättningsutvecklingen för med sig en ökad arbetslöshet. Ökningen är
störst under andra halvåret i år. Utvecklingen håller tillbaka lönerna. Nästa år beräknas
timlönerna (definierade enligt nationalräkenskaperna) öka med 2,9 procent jämfört
med 3,4 procent i år.
Men bättre fart från och med 2014
Från och med 2014 antas bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren 2014–
2016 utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att
arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6,5 procent från närmare 8 procent 2013. Det
innebär att produktion och sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som
löner och priser stiger i allt snabbare takt. När ekonomin når jämvikt 2016 är
arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i samklang med en inflation på 2 procent.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BNP*

5,9

4,0

1,8

2,0

3,5

3,8

3,5

Sysselsättning, timmar*

2,6

2,3

0,2

–0,1

1,1

1,4

1,0

Öppen arbetslöshet, nivå

8,4

7,6

7,6

7,8

7,3

6,8

6,5

Timlön, nationalräkenskaperna

0,3

2,6

3,4

2,9

3,2

3,6

3,9

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,6

2,5

3,2

2,8

2,8

3,4

3,9

Konsumentpris, KPIX

1,8

1,1

1,2

1,1

1,4

1,6

1,7

Konsumentpris, KPI

1,2

3,0

1,1

1,0

1,8

2,5

2,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Ett avgörande villkor för att utvecklingen ska bli så bra som vi räknar med är att
skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former och att oron för ett finansiellt
sammanbrott gradvis lättar och minskar i betydelse. Tillväxten i inte minst Sydeuropa
kommer dock att förbli begränsad under flera år framöver. Det begränsar utvecklingen
i övriga Europa och då också den svenska ekonomins tillväxt. Men med efterhand
bättre fart i Europa blir det också bättre fart i Sverige. Tillväxtutsikterna för svensk
ekonomi är i övrigt mycket ljusa. Den privata sektorns finansiella sparande är högt
vilket innebär att en betydande potential finns för ökad privat konsumtion och
företagsinvesteringar. Samtidigt är statens och kommunsektorn finanser i relativt gott
skick – trots lågkonjunkturen. I den offentliga sektorn finns inga behov av
budgetsaneringar och besparingar som i många andra länder. Sammantaget innebär det
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att den svenska ekonomin har potential att växa relativt snabbt när utvecklingen i
euro-området väl börjar stabiliseras.
Samtidigt med detta cirkulär publiceras MakroNytt 2/2012. Där finns en fylligare
presentation av den samhällsekonomiska bild som ligger till grund för
skatteunderlagsprognosen.

Stark real skatteunderlagstillväxt trots måttlig faktisk ökning
Den 9 augusti presenterade Skatteverket ett första preliminärt taxeringsutfall för
inkomståret 2011. Skatteverkets redovisning visar en ökning av skatteunderlaget med
2,95 procent år 2011 jämfört med år 2010. Skatteverkets preliminära bedömningar
brukar innebära en viss underskattning och vi ser inte skäl att revidera vår prognos
från maj, en ökning med 3,2 procent.
Skatteunderlagsprognosen bygger från och med år 2012 på den samhällsekonomiska
bild som sammanfattas här ovan. Utvecklingen av de variabler som har störst
betydelse för skatteunderlaget framgår av tabell 1.
Vi räknar alltså med att skatteunderlaget växte med 3,2 procent under 2011 (diagram
1). En stark utveckling av arbetade timmar under första halvåret 2011 bidrog till god
underliggande ökningstakt, rensat för effekten av höjt grundavdrag för personer som
fyllt 65 år. Höjningen av grundavdragen höll emellertid tillbaka skatteunderlaget med
1,4 procentenheter. I år och nästa år bromsas ökningen av skatteunderlaget på grund
av avmattningen på arbetsmarknaden. Det motverkas delvis av att
pensionsinkomsterna ökar rejält, men den sammantagna effekten är en måttlig ökning
av skatteunderlaget. Mot slutet av kalkylperioden tar sysselsättningen fart och
löneökningstakten tilltar. Det bidrar till att även pensionsinkomsterna ökar snabbare
och en god skatteunderlagstillväxt.
De närmaste åren beräknas endast en mindre del av skatteunderlagsökningen gå åt till
att täcka kostnader för pris- och löneökningar, som väntas bli relativt modesta för
kommuner och landsting. Den måttliga skatteunderlagstillväxten ger alltså
förhållandevis goda reala tillskott till sektorns ekonomi även dessa år.
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring
Ökning i procent och bidrag i procentenheter

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Bättre 2012 men svagare 2013 än i aprilprognosen
Sedan föregående prognos har vi reviderat upp skatteunderlagets tillväxttakt år 2012
och justerat ner utvecklingstalet för 2013 (tabell 2). Den högre ökningstakten år 2012
förklaras främst av oväntat stark utveckling på arbetsmarknaden under första halvåret.
Stämningen på arbetsmarknaden tyder dock på en försvagning under andra halvåret
och vi räknar med att det dröjer en bra bit in på 2013 innan sysselsättningen vänder
upp, vilket även väntas leda till lägre löneökningar nästa år. Detta är
huvudförklaringen till att vi har reviderat ner utvecklingen av skatteunderlaget år
2013.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011–2016

SKL, aug 2012

3,2

4,0

3,4

3,6

4,4

4,6

25,6

ESV, jun 2012

3,3

4,1

3,6

3,8

4,4

4,5

26,2

SKL, apr 2012

3,2

3,7

3,8

3,7

4,3

4,3

25,3

VP, apr 2012

3,5

3,4

3,8

4,3

4,9

4,7

27,3

BP, sep 2011

2,3*

3,3*

*Fastställda uppräkningsfaktorer.
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen och ESV tror på bättre skatteunderlagstillväxt än SKL
Regeringens skatteunderlagsprognos i vårpropositionen byggde på mindre ökning av
sysselsättningen i år än Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) men starkare
sysselsättningsutveckling framöver. Det är den huvudsakliga förklaringen till att
regeringens prognos visar en mer gynnsam skatteunderlagstillväxt än SKL:s.
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Skillnaderna mellan SKL:s och Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognoser är relativt
små. Även här är det olikheter i bedömningen av utvecklingen på arbetsmarknaden
som är huvudförklaringen till skillnaderna. ESV prognostiserar lite större
sysselsättningsökningar än SKL i början av perioden och svagare mot slutet. År 2013–
2015 förutser ESV också större löneökningar än SKL.

Slutavräkningar 2011–2012
Slutavräkning 2011
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.
Vår prognos i december visade en ökning av skatteunderlaget med 2,9 procent för
2011. Med den bedömningen av skatteunderlaget uppgick rekommenderad
uppbokning för 2011 till 727 kronor per invånare den 1.11.2010.
SKL:s reviderade prognos enligt detta cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget
med 3,2 procent för 2011. Med denna högre uppräkning uppgår prognosen för
avräkning 2011 till 836 kronor, vilket medför en korrigering på 109 kronor per
invånare 1.11.2010 jämfört med bokslut 2011. Jämfört med vår förra prognos i april
(cirkulär 12:15) har det dock inte skett någon förändring.
Slutavräkning 2012
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2011 och 2012 uppgår till 2,3
respektive 3,3 procent i Budgetpropositionen för år 2012. Regeringens
uppräkningsfaktorer innebär en lägre uppräkning än förbundets prognos. Detta gör att
vår prognos på slutavräkningen 2012 blir positiv med 593 kr per invånare den
1.11.2011. Det är en ökning med 111 kronor jämfört med vår prognos i april.

Regleringsbidrag/avgift
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten för åren 2012 till 2015 (tabell 3
och 4). Bedömningen bygger på:
• Vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen
• Förändringar av anslaget kommunalekonomisk utjämning i BP 2012
Tabell 3. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2012 till 2015
Miljoner kronor
2012

2013

2014

2015

52 118

54 681

56 649

59 142

1 519

1 526

1 540

1 554

Summa inkomster för kommunerna (1)

53 662

56 207

58 189

60 696

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

58 324

58 620

58 405

57 838

4 662

2 414

216

–2 858

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)

Differens → Regleringspost (2)–(1)
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Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2012 till 2015
Kronor per invånare

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)

2012

2013

2014

2015

5 500

5 720

5 873

6 078

160

160

160

160

Summa inkomster för kommunerna (1)

5 663

5 880

6 033

6 238

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

6 155

6 133

6 055

5 944

492

253

22

–294

Differens → Regleringspost (2)–(1)

Preliminärt taxeringsutfall augusti
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen har skatteverket sammanställt
ett första preliminära utfall över beskattningsbar förvärvsinkomst fört inkomståret
2011 (taxeringsår 2012). Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/taxerings
utfallet/laddanertaxeringsutfallet.4.5098f9104ec1b57328000205.html
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Det finns stora variationer mellan kommunerna i förändringen av den
beskattningsbara förvärvsinkomsten mellan 2011 och 2010. Den största ökningen
uppgår till 5,4 procent medan den största minskningen uppgår till –2,2 procent. Det
preliminära utfallet bygger på 98 procent av deklarationerna. Vissa kommuner har låg
andel granskade deklarationer. Det är därför troligt att detta första preliminära
taxeringsutfall är något missvisande för det slutliga utfallet för dessa kommuner. Hur
stor andel av deklarationerna som granskats i respektive kommun finns på
webbplatsen som hänvisas till ovan. Kommuner med låg andel granskade
deklarationer är bl.a. Hörby, Höör, Leksand och Rättvik. Hur stor andel av
deklarationerna som granskats i respektive kommun finns på webbplatsen som
hänvisas till ovan. Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart den 19 november.

Befolkningsprognos
Den 22 maj presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) en reviderad befolkningsprognos för åren 2012–2060. Det antas bli en snabbare folkökning än vad som tidigare
prognostiserats, såväl de närmaste åren som på lång sikt. Att folkmängden blir större
beror på höjda antaganden om barnafödande och överlevnad, samt förändrade antaganden om in- och utvandring. Mer om prognosen finns att läsa på SCB:s webbplats:
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____333990.aspx
I tabell 5 syns den nya prognosen, omräknad till befolkningen per första november
respektive år.
Tabell 5. Befolkningsprognos för åren 2011–2015

Befolkning 1 nov
Procentuell förändring

2011 (utfall)

2012

2013

2014

2015

9 476 105

9 558 710

9 645 838

9 730 806

9 814 290

0,872

0,912

0,881

0,858

En förändrad totalbefolkning påverkar alla kommuner genom en förändrad
medelskattekraft och därmed en förändrad kompensation/avgift i inkomstutjämningen.
Med den aktuella skatteunderlagsprognosen blir medelskattekraften 436 kronor lägre
år 2013 med den nya befolkningsprognosen.

Befolkningsutfall per den 30 juni 2012
I våra beräkningar görs inga befolkningsprognoser för enskilda kommuner. Alla
kommuner förutsätts öka i samma takt som riket. Däremot tar vi hänsyn till det
befolkningsutfall per 30 juni 2012 som SCB presenterade den 15 augusti. Utfallet
finns att hämta på nedanstående webbsida:
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228191.aspx
Kommuner som ökat mer än genomsnittet under första halvåret beräknas få en
snabbare befolkningstillväxt för helåret och vice versa. Se ”Prognosunderlag K 2012–
2016 12040.
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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
verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan
förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan
förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår aktuella prognos för perioden 2012–2016.
Nästa prognos publiceras i oktober. Syftet med publiceringen är att de kommuner som
så önskar ska kunna räkna om mellan löpande och fasta priser, t.ex. i budgetarbetet,
med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.
Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2012

2013

2014

2015

2016

Arbetskraftskostnader*

1,026

1,026

1,025

1,032

1,037

Övrig förbrukning

1,012

1,011

1,014

1,016

1,017

Prisförändring

1,021

1,021

1,022

1,027

1,030

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för
timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av
lagstadgade och avtalsenliga kollektiva avgifter. Prognosen för kommande år baserar
sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos och
beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av
kvaliteten på arbetsinsatsen, bl.a. till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda
löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en
prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av
kvalitetsökningen.
Priset på övrig förbrukning utgörs av vår prognos för KPIX, dvs. konsumentprisindex
exklusive räntekostnader för egnahem. Lönekostnader respektive övriga
prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2012–2016
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K
2012–2016” 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 2012–2016. 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 kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via rubriken Vi arbetar med, Ekonomi,
Budget och planering, Statsbidrag, eller via nedanstående länk:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/budget_och_planering/specificering_vissa
_statsbidrag
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Från och med i år redovisas även intäkter från fastighetsavgiften i prognosunderlaget.
Fastighetsavgiften påverkas inte av våra skatteunderlagsprognoser.
Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 12:15) beror på:

• Ny skatteunderlagsprognos
• Preliminärt taxeringsutfall augusti
• Ny befolkningsprognos
• Utfall befolkningsstatistik per den 30 juni 2012
Beräkningarna bygger i övrigt på 2012 års skattesatser samt att befolkningen i varje
kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2012–2016
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. Priset är 2 500 kronor för nytillkomna användare och 1 600 kronor för
de som haft modellen 2011.
Kommuner som inte haft modellverktyget under 2011 gör beställningen via vår
beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats
www.skl.se under Vi arbetar med. Klicka på Ekonomi, Budget och planering, Skatter
& bidrag K. Spara den först på Din dator innan Du fyller i den!
Blanketten kan sen e-postas eller postas till Mona Fridell, Sveriges Kommuner och
Landsting, 118 82 Stockholm, e-post: mona.fridell@skl.se.
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Kurs i utjämningssystemet och modellen ”Skatter & Bidrag”
För nytillkomna användare erbjuder vi tisdagen den 18 september årets andra kurs i
utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag. Förmiddagen ägnas åt en
genomgång av utjämningssystemets grunder plus eventuella aktuella frågor med
koppling till systemet.
Eftermiddagen vigs åt modellen Skatter & bidrag, med praktiska övningar och
möjlighet till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning.
Plats Lexicon, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
När

Tisdagen den 18 september, kl. 9:30–16:30

Preliminärt program

vid ankomst Kaffe
09.30–12.00 Utjämningssystemet
12.00–13.00 Lunch
13.00–16.30 Modellverktyget ”Skatter & bidrag”
Kostnad: 1 500 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms.
Anmälan: via e-post till Birgitta Westlund (birgitta.westlund@skl.se) eller tfn 08452 77 53 senast den 3 september. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt
fakturaadressen.
Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter
finns längre ned. Information finns även på vår webbplats www.skl.se under Vi
arbetar med. Klicka på Ekonomi, sedan Kurser & konferenser.

Modellen ”Skatter & bidrag”
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:
• Uppdateringsfil-12040nr4.xls
från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen, eller läs det
papper som skickades ut i samband med att modellen skickades ut, för att uppdatera
modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.
Kommuner som uppdaterar modellen som vanligt behöver göra nedanstående
förändringar i blad 2 Indatabladet. För att ändra i modellen måste man ta bort
bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till meny Verktyg
och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriver ”kommun”.
På vår webbsida finns en Excelfil ”Manuell-uppdatering-SKB2012.xls” där man
kan kopiera de värden som behövs för den manuella uppdateringen. I filen har
varje cirkulär ett eget blad. Dessutom kommer befolkningsuppgifter och prislappar
att finnas på separata blad i samma fil. De cellhänvisningar som anges nedan finns
också angivna i Excelfilen. Klicka på Ekonomi, Budget och planering, Skatter och
bidrag K, Uppdatering K och välj att ladda ner filen Manuell-uppdatering-SKB2012.
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• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell
2, första raden.
• Skriv in kommunens preliminära taxering för skatteintäkter 2011 i cellen C20.
Värdena finns i ”Prognosunderlag K 2012–2016 12040”, cell C51.
Prognosunderlaget finns på vår webbplats på nedanstående länk.
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
• Skriv in reviderad befolkningsprognos på riksnivå i cellerna D26–G26. Värdena
finns i ”Prognosunderlag K 2012–2016 12040”, cellerna D45–G45.
• Skriv in vår reviderade framskrivning av kommunens befolkning i cellerna D29–
G29. Eventuella formler ska ersättas. Uppgifterna finns i ”Prognosunderlag K
2012–2016 12040”, cellerna D47–G47.
• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2013 till 2016 i
cellerna D35–G35. Beloppen är: 54 680,573; 56 649,075; 59 142,395; 61 862,293
• Skriv in beloppen för strukturbidrag åren 2012–2016 i cellerna D42–G42.
Beloppen är: 1 526,141; 1 540,055; 1 553,623; 1 566,952
• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Värden finns i
tabell 1, rad 7.
Följande ändringar behöver göras på blad 4 Kostnadsutjämning.
• Ny befolkningsprognos i åldersgrupper för riket per den 1.1 2013–2015 (eller 31.12
2012–2014) kan hämtas på vår webbplats och ”kortadressen”
www.skl.se/modellensob . Välj sidan Uppdatering K. Under rubriken Manuell
uppdatering går det att ladda ned filen "Manuell-uppdatering-SKB-2012.xls".
Uppgifterna finns på bladet "Befolkningsprognos k-utj riket". Cellhänvisningar
finns i Excelfilen.
Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 Totala intäkter:
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2012
års inkomster i cell H30 (593 kr/inv.).
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
”kommun”.
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Tidpunkter under 2012
Fler tidpunkter finns på vår webbplats via rubriken Vi arbetar med, Ekonomi,
Ekonomikalendern.
22–23 aug

KOMMEK i Malmö

11 sep

Konferens om Kommun-Bas 13, Göteborg

18 sep

Seminarium Skatter & Bidrag [kommuner]

v. 38
30 sep
4 okt
prel 11 okt

Regeringen presenterar Budgetpropositionen
Vi presenterar beslut om eventuell förändring av diskonteringsräntan för RIPS
Vi presenterar ny prognos för utjämningssystemen
Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos samt Ekonomirapporten.

nov

Bokslutsdagar på fyra platser runt om i landet.

prel 19 nov

Skatteverket presenterar slutligt taxeringsutfall

dec
17 dec
19–23 dec
v. 51

Vi publicerar definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2012
Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos, internränta samt MakroNytt 2 [3]/2012
Vi presenterar utfall för utjämningssystemen
Vi presenterar ny prognos för fastighetsavgiften 2013
Cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor

Gör som 300 andra kommunalekonomer: Prenumerera gärna på nyheter från
www.skl.se, området Ekonomi och statistik. Under vårt område Ekonomi (under Vi
arbetar med) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras
löpande nyheter mellan cirkulären.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08452 79 10, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Per-Lennart Börjesson
(makroekonomi) 08-452 77 55, Madeleine Holm (sammanvägt prisindex kommunal
verksamhet) 08-452 77 87, 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-2012-2016-12040.xls”, finns på vår webbplats på nedanstående
länk: http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx

