Cirkulärnr:

13:53

Diarienr:

13/5789

Handläggare:

Mona Fridell m.fl.

Avdelning:

Ekonomi och styrning

Sektion/Enhet:

Ekonomisk analys

Datum:

2013-10-10

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans
Budgetförutsättningar för åren 2013–2017

Rubrik:
Bilagor:

”Prognosunderlag K 2013–2017 13053”, finns på vår
webbplats via nedanstående länk.
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx

2013-10-10

1 (10)

CIRKULÄR 13:53

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

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2013–2017
I detta cirkulär presenterar vi:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Preliminärt taxeringsutfall september
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti är utvecklingen 2012 nedreviderad
till följd av att det preliminära taxeringsutfall som presenterats i september indikerar
ett lägre utfall än tidigare uppgifter. År 2014 är nedreviderat på grund av förslaget om
höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. För övriga år har utvecklingen justerats
upp.

Svensk ekonomi tar bättre fart
Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden
har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag har
stärkts. Vi bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och
vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP
växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent.
Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år.
Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5
procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark
krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax
under 3 procent.
Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter
avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i
år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se

Org nr: 222000-0315
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

BNP*

2,9

1,3

0,8

2,7

3,6

3,8

2,8

Sysselsättning, timmar*

2,0

0,7

0,2

0,5

1,6

1,9

0,9

Öppen arbetslöshet, nivå

7,8

8,0

8,1

7,7

7,1

6,6

6,5

Timlön, nationalräkenskaperna

3,2

2,8

2,4

2,9

3,2

3,6

4,0

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

3,0

2,7

2,9

3,1

3,6

4,0

Konsumentpris, KPIX

1,1

1,1

0,6

1,0

1,4

1,7

1,7

Konsumentpris, KPI

3,0

0,9

0,1

1,3

2,4

2,8

2,8

Realt skatteunderlag**

2,4

2,0

1,7

1,0

2,3

2,5

1,7

*Kalenderkorrigerad utveckling.
** Korrigerat för regeländringar

Åren 2015–2016 växer skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i reala termer. Den
starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på
arbetsmarknaden. Åren 2015 och 2016 växer sysselsättningen med 1,5 till 2 procent.
Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl
konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också
internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige.
Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än
normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med knappt 3 procent för att sedan öka
med 4,0 procent år 2017 – ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell
balans. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 procent.

Bättre skatteunderlagstillväxt när sysselsättningen tar fart
Det preliminära taxeringsutfall för inkomståret 2012 som Skatteverket publicerade
den 4 september indikerar en mindre ökning av skatteunderlaget år 2012 än augustiutfallet. Eftersom septemberutfallet sannolikt är mer rättvisande än det preliminära
utfall som publicerades i augusti har vi reviderat ner prognosen för 2012 med 0,1
procentenhet till 4,1 procent. Skatteunderlagsprognosen för åren 2013–2017 bygger på
den samhällsekonomiska bild som beskrivs i Ekonomirapporten. Oktober 2013 och
som sammanfattas under rubriken ”Svensk ekonomi tar bättre fart” här ovan.
År 2012 växte skatteunderlaget marginellt mer än genomsnittet för perioden 2001–
2012, som kan sägas omfatta en hel konjunkturcykel (diagram 1). I år väntas ökningstakten falla till följd av dålig fart på arbetsmarknaden, vilket innebär mindre tillskott
från lönesumman. Nästa år räknar vi med att skatteunderlagstillväxten avtar ytterligare
trots att antalet arbetade timmar väntas stiga ungefär som i år och lönehöjningarna bli
större. Det förklaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner
håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger konjunkturåterhämtningen fart åt
sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare.
Det leder till att skatteunderlaget växer i ungefär samma takt som i slutet av förra
konjunkturuppgången, 2007–2008.
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
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Förändringar jämfört med förra prognosen
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 13:40) är utvecklingen
2012 och 2014 nedreviderad medan utvecklingen 2013, 2015 och 2016 justerats upp
(tabell 2).
Som nämns ovan är skälet till nedrevideringen av 2012 att det preliminära taxeringsutfall som presenterats i september indikerar ett lägre utfall än tidigare uppgifter. Orsaken till att vi nu förutser mindre ökning av skatteunderlaget år 2014 är att förslaget
till höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, som presenterades i Budgetpropositionen för 2014, beräknas minska skatteunderlaget med 0,4 procent. Övriga förändringar förklaras i huvudsak av att lönehöjningarna innevarande år nu ser ut att bli lite
större än vi tidigare räknat med samt att budgetpropositionens förslag om ett femte
jobbskatteavdrag väntas ha en positiv effekt på arbetade timmar.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012–2017

SKL, okt 2013

4,1

3,5

2,9

4,6

5,6

5,0

28,7

Reg, sep 2013

4,3

3,9

2,7

4,4

5,2

5,1

28,5

4,7

27,6

ESV, sep 2013

4,4

3,5

3,3

4,1

4,9

SKL, aug 2013

4,2

3,3

3,2

4,5

5,3

Vid regeringssammanträdet den 19 augusti fastställdes regeringens septemberprognos för 2013 och
2014 som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär skatt.
Ekonomistyrningsverkets (ESV) septemberprognospublicerades före budgetpropositionen. Regeringens
förslag om ytterligare höjning av grundavdraget för personer som fyllt 65 år från och med år 2014 har
alltså inte kunnat beaktas i ESV:s prognos.
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Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Regeringens och Ekonomistyrningsverkets (ESV) har en mer optimistisk syn än SKL
på skatteunderlaget 2012. Det förklaras sannolikt av att de inte kunnat beakta det
preliminära taxeringsutfall som publicerats i september.
Den viktigaste förklaringen till att regeringen förutser högre skatteunderlagstillväxt än
SKL år 2013 är att regeringen utgår från större timlöneökning. För åren därefter visar
SKL:s prognos starkare skatteunderlagstillväxt än regeringens. Det förklaras främst av
att SKL utgår från att arbetsmarknaden åter är i balans år 2016, medan regeringen tror
det dröjer till 2017. Det innebär en mer positiv utveckling på arbetsmarknaden i SKL:s
prognos än i regeringens 2015–2016, med större ökning av såväl arbetade timmar som
löner.
Att ESV förutser större ökning av skatteunderlaget än SKL år 2014 beror i huvudsak
på att ESV presenterade sin prognos innan regeringens förslag om ytterligare höjning
av grundavdragen för personer över 65 år var känt. Även ESV utgår från att arbetsmarknaden åter är i balans år 2017. Åren 2015–2016 prognostiserar ESV mindre sysselsättningsökning och lägre lönehöjningar än SKL men även långsammare ökning av
pensionsinkomsterna, vilket resulterar i lägre skatteunderlagstillväxt.

Slutavräkningar 2012–2014
Slutavräkning 2012
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.
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2011 och 2012 till 2,3 respektive 3,3
procent i Budgetpropositionen för 2012. Slutligt utfall för 2011 blev 3,0 och vår prognos i december visade på en ökning av skatteunderlaget med 3,9 procent för 2012.
Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2012 till 451
kronor per invånare den 1.11.2011.
SKL:s reviderade prognos enligt detta cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget
med 4,1 procent för 2012. Med denna högre uppräkning uppgår prognosen för avräkning 2012 till 525 kronor, vilket medför en korrigering på 74 kronor per invånare
1.11.2011 jämfört med bokslut 2012. Jämfört med vår augustiprognos (cirkulär 13:40)
är det en minskning med 37 kronor.
Slutavräkning 2013
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2012 och 2013 uppgår till 4,1 procent
för båda åren, enligt Budgetpropositionen för 2013. Uppräkningsfaktorerna innebär en
högre uppräkning än förbundets prognos. Detta gör att vår prognos på slutavräkningen
2013 blir negativ med –230 kr per invånare den 1.11.2012. Jämfört med vår prognos i
augusti (cirkulär 13:40) är det en förbättring med 38 kronor.
Slutavräkning 2014
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2013 och 2014 uppgår till 3,9 respektive 2,7 procent, enligt Budgetpropositionen för 2014. Uppräkningsfaktorerna
innebär en högre uppräkning än förbundets prognos. Regeringens högre bedömning
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gör att vår prognos på slutavräkningen 2014 blir negativ med –77 kr per invånare den
1.11.2013.

Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får
göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att
avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.
Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet understiger genomsnittet, dvs. för åren 2013 och 2014 med nuvarande prognos. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 1
Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt
årlig utveckling
Förändring i procent per år
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Snitt 10 år

3,8

3,8

3,9

3,9

4,0

4,1

Årlig

4,1

3,7

3,3

4,6

5,6

5,0

Differens

0,3

–0,1

–0,6

0,7

1,6

0,9

Regleringsbidrag/avgift
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten för åren 2014 till 2017 (tabell 4
och 5). Bedömningen bygger på:
• Vår skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen
• Förändringar av anslaget kommunalekonomisk utjämning i BP2014
• Förändringar i utjämningssystemet enligt BP2014
Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2014 till 2017
Miljoner kronor
2014

2015

2016

2017

57 555

60 089

63 454

66 627

1 912

1 933

1 953

1 972

Summa inkomster för kommunerna (1)

62 082

62 870

65 571

68 645

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

64 181

64 104

63 882

64 110

2 099

1 235

–1 689

–4 535

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)

Differens → Regleringspost (2)–(1)

1

Se RUR i praktiken, SKL 2013, www.skl.se. Klicka på Ämnen, Ekonomi, God ekonomisk hushållning.

CIRKULÄR 13:53
2013-10-10

6 (10)

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2014 till 2017
Kronor per invånare
Inkomstutjämning, netto (+)

2014

2015

2016

2017

5 972

6 168

6 448

6 702

198

198

198

198

Summa inkomster för kommunerna (1)

6 441

6 454

6 663

6 905

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

6 659

6 580

6 491

6 449

218

127

–172

–456

Strukturbidrag (+)

Differens → Regleringspost (2)–(1)

Preliminärt taxeringsutfall september
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen har Skatteverket sammanställt
september månads preliminära utfall över beskattningsbar förvärvsinkomst för inkomståret 2012 (taxeringsår 2013). Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/taxerings
utfallet/laddanertaxeringsutfallet.4.5098f9104ec1b57328000205.html

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 2012–2017. Nästa
prognos publiceras i samband med vår skatteunderlagsprognos i december. 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

2017

Arbetskraftskostnader*

1,026

1,025

1,027

1,029

1,034

1,038

Övrig förbrukning

1,016

1,016

1,018

1,022

1,026

1,028

Prisförändring

1,023

1,022

1,024

1,027

1,031

1,035

*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 en sammanvägning av vår prognos för KPIX,
dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem och en uppskattad
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löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive
vikter i totalkostnaderna.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2013–2017
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K
2013–2017” 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 2013–2017. 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 Ämnen, Ekonomi, Budget
och planering, Statsbidrag, eller via nedanstående länk:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/budget_och_planering/modellensob/uppda
teringstabell_skatter_o_bidrag_k
Från och med 2012 redovisas även intäkter från fastighetsavgiften i prognosunderlaget. Fastighetsavgiften påverkas inte av våra skatteunderlagsprognoser.
Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 13:49) beror på:
• Ny skatteunderlagsprognos
Beräkningarna bygger i övrigt på 2013 års skattesatser samt att befolkningen i varje
kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2013–2017
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 1 750 kronor för såväl nytillkomna användare som för de som
haft modellen 2012.
Kommuner som inte haft modellverktyget under 2012 gör beställningen via vår beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats www.skl.se
under Ämnen. Klicka på Ekonomi, Budget och planering, Skatter & bidrag K. Spara
den först på Din dator innan Du fyller i den!
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Blanketten kan sen e-postas till Mona Fridell, Sveriges Kommuner och Landsting,
118 82 Stockholm, e-post: mona.fridell@skl.se.

Kurs i utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”
Med anledning av förändringarna i utjämningssystemet har vi inte haft något utbildningstillfälle under hösten 2013 och kommer därför att anordna flera tillfällen i början
av 2014. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av utjämningssystemets grunder samt
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.
Vi planerar att samordna kurstillfällena med Budgetdagen 2014, som anordnas vid
fyra tillfällen, i fyra olika orter. Kursen kommer preliminärt att hållas dagen efter
respektive Budgetdag. Budgetdagen brukar äga rum under vecka 8–9. Datum för 2014
är inte fastställt än men kommer inom kort att publiceras i Ekonomikalendern.
Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter
finns längre ned. Information kommer att finnas även på vår webbplats www.skl.se
under Ämnen. Klicka på Ekonomi, sedan Konferenser & kurser.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Obs. att det är den nya versionen av modellen ”Skatter och bidrag”, som skickades
ut den 1 oktober, som ska uppdateras.
I den modellen (SoBnyttförslag13049nr5) står det på administrationsbladet att kostnads- och LSS-utjämning 2013 uppdaterades i samband med cirkulär 13:49. Det var
naturligtvis år 2014 som uppdaterades, vilket sedan framgår av cellhänvisningarna!
För kommuner som vill ändra på administrationsbladet är lösenordet ”kommun”.
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:
• Uppdateringsfil-13053nr6nyttförslag.xls
från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.
Kommuner som uppdaterar modellen manuellt 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-nyttförslagSoB2013.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 Ämnen, Ekonomi, Budget och planering, Skatter och bidrag K, Uppdatering K och välj att ladda ner filen Manuell-uppdateringnyttförslagSoB2013.
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• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell
2, första raden.
• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2014 till 2017 i
cellerna D35–G35. Beloppen är: 57 555,143; 60 088,788; 63 453,518; 66 626,901
• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Värden finns i
tabell 1, rad 7.
Dessutom måste följande ändringar göras i blad 1 Totala intäkter:
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över korrigering av
avräkning på 2012 års inkomster i cell H28 (74 kr/inv.).
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2013
års inkomster i cell H30 (–230 kr/inv.).
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2014
års inkomster i cell I32 (–77 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”.

Tidpunkter under 2013
Fler tidpunkter finns på vår webbplats via rubriken Ämnen, Ekonomi,
Ekonomikalendern.
10 okt

Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall.

12 nov

Bokslutsdagen i Malmö

14 nov

Bokslutsdagen i Stockholm

19 nov

Skatteverket presenterar slutligt taxeringsutfall.

19–21 nov

Kvalitetsmässan i Göteborg

22 nov

Bokslutsdagen i Göteborg

28 nov

Bokslutsdagen i Umeå

dec

Vi publicerar definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2014.
Vi presenterar internräntan för 2014.

prel 17 dec

Cirkulär om Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)

19 dec

Vi presenterar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2013.

slutet av dec

Vi publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor 2014.
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Gör som 300 andra kommunalekonomer: Prenumerera gärna på nyheter från
www.skl.se, området Ekonomi och statistik. Under vårt område Ekonomi (under Ämnen) 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

Bilaga

”Prognosunderlag-K-2013-2017-13053.xls”, finns på vår webbplats via nedanstående
länk:
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx

