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Planeringsförutsättningar för åren 2017–2021
I detta EkonomiNytt presenterar vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2016
Skattesatser 2018
Befolkningsuppgifter per den 1 november 2017 och reviderad befolkningsprognos
Kostnadsutjämning 2018
Ny statsbidragsram pga. skatteväxling
Löne- och prisförändring för landsting
Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för landsting år 2018
Datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2018
Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Skatteunderlagsprognosen är reviderad jämfört med prognosen i september
(EkonomiNytt 13/2017), främst till följd av att den senaste tidens utveckling har
föranlett en upprevidering av ökningstakten för arbetade timmar i år och nästa
år. Då vi inte ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i
balans innebär det svagare utveckling 2019 och 2020 än enligt förra prognosen.

Högkonjunktur 2017 och 2018
Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidiga utfall och prognoser
indikerat. Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer
att präglas av högkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte
antalet arbetade timmar eller lönesumman, vår prognos innebär tvärtom en något
starkare utveckling. Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen.
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Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under 2017. Även
den höga investeringstakten har dämpats något, vilket drog ned den totala tillväxttakten jämfört med förväntningarna. Det beror på att bostadsbyggandet nu
är på en så hög nivå att det är svårt att höja den ytterligare.
Utvecklingen efter 2018 är svår att prognosticera. Vår skatteunderlagsprognos
för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt
konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och
landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande
demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.
Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investeringarna som är den
komponent i försörjningsbalansen som växer snabbast 2015–2018. Därutöver bidrar både hushållens och offentliga sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däremot blir draghjälpen från utlandet inte heller framöver särskilt stor.
Den snabbare tillväxt som nu förväntas i Europa är ändå relativt måttlig. Vi räknar med att BNP växer med 2,6 procent både i år och nästa år, dvs. något långsammare än under 2016. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka
under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer
med att höja styrräntan till nästa höst.
Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP,
sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen
begränsas till 1,4 procent 2019 samtidigt som antalet arbetade timmar i den
svenska ekonomin minskar något.
Överskottet i den offentliga sektorns sparande förväntas i år motsvara 1,2 procent av BNP. Nästa år antar vi emellertid att överskottet blir lägre, vilket beror
på att de förslag som lades i Budgetpropositionen för 2018 försvagar sparandet
med 40 miljarder kronor. Utgiftskvoten, dvs. utgifter i relation till BNP, ligger
kvar på samma nivå 2018 som i år trots stora utgiftssatsningar. Förklaringen är
delvis att BNP ökar relativt snabbt samt att de migrationsrelaterade utgifterna
börjar minska. Inkomstkvoten faller däremot 2018, bland annat till följd av skattesänkningar till pensionärer. Inkomst- och utgiftskvoten utvecklas i våra beräkningar i samma takt 2019–2021, vilket innebär att sparandet blir cirka 0,7 procent av BNP perioden ut.
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2016

2017

2018

2019

2020

2021

BNP*

3,2

2,6

2,6

1,4

1,7

1,8

Sysselsättning, timmar*

2,0

1,6

1,2

–0,4

–0,1

0,4

Relativ arbetslöshet, nivå

6,9

6,7

6,2

6,4

6,5

6,5

Timlön, nationalräkenskaperna

2,2

3,3

3,1

3,4

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,6

3,1

3,4

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

1,3

2,0

1,7

1,8

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

1,0

1,8

1,8

2,3

2,8

2,6

Realt skatteunderlag

2,6

1,5

1,1

0,4

0,2

0,9

Befolkning

1,3

1,4

1,1

1,0

1,0

1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Svagare skatteunderlagstillväxt när konjunkturtoppen
passerats
Den 21 november presenterade Skatteverket ett slutligt beskattningsutfall för
2016. Den visar en ökning av skatteunderlaget med 4,95 procent jämfört med
året innan. Vår bedömning har sedan prognosen från april 2017 varit att ökningen uppgick till 5,0 procent. Utfallet innebär alltså en liten försämring jämfört med prognosen.
Skatteunderlagsprognosen för 2017–2021 är baserad på den samhällsekonomiska bild som beskrivs kortfattat här ovan och mer utförligt i MakroNytt nr
2/2017 som presenteras i dag.
Under 2016 växte skatteunderlaget i snabb takt med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt (diagram 1) och kraftigt positiv balansering av
inkomstindexerade pensioner. Vi befinner oss nu i en högkonjunktur som väntas
bestå även nästa år. Utvecklingen är fortfarande stark men svårigheterna att öka
arbetade timmar tilltar. När den svenska ekonomin förutsätts gå mot konjunkturell balans efter 2018 utvecklas arbetade timmar svagare, med negativa förändringstal 2019–2020.
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
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Källa: Skatteverket och SKL.

Den avtagande sysselsättningstillväxtens effekt på skatteunderlaget motverkas
2017 av stigande löneökningstakt. Men därefter leder den, tillsammans med
mindre ökning av pensionsinkomsterna, till att skatteunderlaget växer i en lägre
takt än de senaste åren.
År 2018 håller höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år tillbaka
skatteunderlaget med 0,6 procentenheter. Det betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt är mindre än den underliggande. Detta kompenseras kommuner och landsting för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på
skatteintäkterna.
Förändring jämfört med SKL:s prognos från september
Ny statistik visar att den totala lönesumman på arbetsmarknaden ökar mer 2017
än vi förutsåg i september (EkonomiNytt 13/2017). Vår bedömning är att vi underskattade både timlöner (enligt nationalräkenskapernas definition) och arbetade timmar. Den senaste tidens utveckling har även föranlett en upprevidering
av ökningstakten för arbetade timmar 2018. Vi har dock inte ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans 2019. Det innebär att vi nu
förutser mindre ökning av arbetade timmar 2019 och 2020 än vi gjorde i september. Därutöver räknar vi nu med svagare inkomstutveckling för pensionärer
2019 och snabbare minskning av inkomster från sjukpenning än i septemberprognosen.
Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
SKL:s och Regeringens prognoser utvecklas mycket likartat i år och nästa år.
Det beror bland annat på att effekten av starkare sysselsättningstillväxt i regeringens prognos dessa år motverkas av lägre löneökningar. Perioden 2019–2020
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visar regeringens prognos betydligt större ökning än SKL:s, främst till följd av
fortsatt sysselsättningstillväxt.
SKL:s prognos visar större ökning än Ekonomistyrningsverkets (ESV) 2017–
2018 till följd av snabbare sysselsättningstillväxt och mindre avdrag. Bedömningen av 2019 är den omvända, ESV räknar med större ökning av sysselsättning och därmed skatteunderlag än SKL. Skillnaden mellan de båda prognoserna avseende utvecklingen 2021 förklaras av att SKL förutsätter större ökning
av både arbetade timmar och sociala ersättningar.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

SKL, dec

2017

2018

2019

2020

2021

2016–2020

4,8

3,5

3,2

3,4

3,9

15,7
15,5
16,0

ESV, nov

4,5

3,1

3,7

3,4

3,2

SKL, sep

4,4

3,4

3,5

3,8

3,9

Reg, sep*

4,8

3,4

4,0

3,9

17,1

*Regeringens prognos för 2017 och 2018 har fastställts som uppräkningsfaktorer för
preliminär utbetalning av landstingsskatt 2018.
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får 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 väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det
enligt denna modell vara möjligt åren 2019, 2020 och 2021 (tabell 3). En annan
förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt
samt årlig utveckling
Förändring i procent per år

Snitt 10 år

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4,0

4,0

4,0

3,9

4,0

4,1

Årlig ökning

5,1

4,7

4,1

3,2

3,4

3,9

Differens

1,1

0,7

0,1

–0,7

–0,6

–0,2

Källa: Skatteverket och SKL.

Slutligt beskattningsutfall inkomståret 2016
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen ovan har Skatteverket
publicerat det slutliga beskattningsutfallet för inkomståret 2016. Utfallet finns
att hämta på Skatteverkets webbplats:
https://skatteverket.entryscape.net/#view=dataset&resource=https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/211
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Den slutliga taxeringen visade en ökning av skatteunderlaget med 4,95 procent
år 2016 jämfört med år 2015, vilket kan jämföras med 5,05 procent i tillväxt under föregående år. Jämfört med Skatteverkets preliminära utfall i augusti innebär
det slutliga utfallet att den beskattningsbara inkomsten blev 0,12 procentenheter
högre. I tabell 4 redovisas preliminära och slutliga beskattningsutfall inkomståren 2013–2016.
Tabell 4. Preliminära och slutliga beskattningsutfall för inkomståren 2013–2016
Procent
Aug

Sep

Okt

Nov

Skillnad
nov–aug

Skillnad
nov–okt

Inkomstår 2013

3,51

3,40

3,38

3,36

–0,15

–0,02

Inkomstår 2014

3,30

3,23

3,21

3,16

–0,13

–0,04

Inkomstår 2015

4,63

4,66

4,70

5,05

0,42

0,35

Inkomstår 2016

4,83

4,86

4,88

4,95

0,12

0,07

Bäst skatteunderlagstillväxt i landet under inkomståret 2016 hade Västra Götalandsregionen med 5,3 procent. Den svagaste tillväxten återfanns i Norrbotten
med 3,5 procent.
Västra Götalandsregionen hade även bäst utveckling av skattekraften, det vill
säga skatteunderlag per invånare med 4,3 procent.
Diagram 2. Utveckling av skatteunderlag och skattekraft (skatteunderlag per
invånare) inkomståret 2016 per län
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Slutavräkningar 2016–2018
Slutavräkning 2016
Enligt taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2016 års skatteintäkter –64 kronor per invånare den 1.11.2015. Avräkningen regleras i januari 2018. SKL:s decemberprognos 2016, som enligt riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning
låg till grund för bokslutet för 2016, gav en avräkning på –99 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på +35 kronor per invånare som påverkar
bokslut 2017. Jämfört med vår septemberprognos (EkonomiNytt13/2017) är det
en försämring med 11 kronor.
Slutavräkning 2017
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017 uppgår till 5,0
procent respektive 5,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2017. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen
2017 blir negativ och uppgår till –104 kronor per invånare den 1.11.2016. Jämfört med vår prognos i september är det en förbättring med 85 kronor per invånare.
Slutavräkning 2018
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 uppgår till 4,8
procent respektive 3,4 procent, enligt Budgetpropositionen för 2018. SKL:s prognos innebär en högre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen
2018 blir positiv och uppgår till 27 kronor per invånare den 1.11.2017, vilket är
en förbättring med 122 kronor jämfört med septemberprognosen.

Skattesatser och skatteväxlingar 2018
Inför 2018 höjer Kronobergs läns landsting skattesatsen med 40 öre och medelskattesatsen i landstingen ökar med 1 öre (exklusive skatteväxlingar). Utöver
rena skattesatsförändringar skatteväxlar Dalarnas län för kollektivtrafik. Det innebär att ansvaret för kollektivtrafik övergår från kommunerna till landstinget
med motsvarande justering av skattesatserna. Skatteväxlingen innebär att kommunernas skattesats minskar och landstingets ökar med 47 öre. De kommunvisa
skattesatserna för 2018 finns på www.scb.se, under Offentlig ekonomi.

Befolkningsuppgifter per den 1.11.2017 och reviderad
befolkningsprognos
Den 7 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsuppgifter per 1 november 2017. Dessa påverkar intäkterna i form av skatteintäkter och
utjämningsbidrag/avgift. Den prognostiserade medelskattekraften 2018 blir 286
kr lägre per invånare på grund av att antalet invånare enligt utfallet var 12 897
fler än prognosen, dvs. det beräknade skatteunderlaget divideras med fler antal
personer. Landsting som erhåller bidrag i inkomstutjämningen kommer att få
lägre ersättning och landsting som betalar avgift kommer att betala en högre avgift på grund av detta, allt annat oförändrat.
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I tabell 5 syns befolkningsutfall och prognos samt medelskattekraft som ligger
till grund för beräkningarna i Prognosunderlag Lt 2017–2021-16-17.
Tabell 5. Befolkning i riket, utfall och prognos per november samt medelskattekraft 2017–2021
Antal och procentuell förändring
2017
Utfall

2018

2019

2020

2021

10 104 036

Prognos

10 205 973

10 309 400

10 415 253

10 530 756

1,014

1,010

1,010

1,010

1,011

Regeringens fastställda

220 385

223 844

SKL:s prognos

219 446

224 060

228 921

234 329

240 994

Förändring, %
Medelskattekraft

Källa: SCB, regeringen, SKL.

Utfall kommunalekonomisk utjämning 2018
Kostnadsutjämning
SCB har beräknat utfallet för kommunalekonomisk utjämning avseende år 2018.
Landstingets bidrag eller avgift samt utfallet i de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen framgår av det material SCB skickat med e-post till landstingen per
den 21 december. Inga landstingsvisa tabeller bifogas därför detta EkonomiNytt.
Vi hänvisar istället till SCB:s utskick samt till information på SCB:s webbplats.
Jämfört med den preliminära beräkningen från oktober får de flesta landsting en
försämring av utfallet på drygt 20 kronor per invånare. Detta beror på att ersättning för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar fastställts med befolkningen den 1 november 2017. Tre landsting ”kvalificerade” sig för bidrag i
denna delmodell, och finansieringen av detta bekostas av alla landsting. Den
faktiska befolkningsökningen var större än den som låg till grund för oktoberprognosen varför finansieringen också blev dyrare.
För att kvalificera sig för eftersläpningsbidraget måste landstinget haft en genomsnittlig befolkningsökning åren 2012 till 2016 som överstiger 1,2 procent
årligen i genomsnitt, men även en ökning som överstiger 1,2 procent mellan
2016 och 2017. Stockholm, Uppsala och Halland fick ett bidrag i modellen för
befolkningsförändringar, på mellan 71 och 234 kronor per invånare. Dessa tre
landsting fick också bättre utfall jämfört med prognosen. Alla landsting (inklusive de som får bidrag) betalar finansieringen med 40 kronor per invånare.
SCB har även uppdaterat nettoprisindex. Detta uppdateras normalt inte mellan
prognos och utfall, men det som låg till grund för prognosen visade sig felaktigt.
Detta påverkar omslutningen i modellen för hälso- och sjukvård, lönemodellen
samt kollektivtrafikmodellen. Då alla landsting får en proportionellt lägre standardkostnad i dessa modeller påverkar detta endast omfördelningen (utfallet)
med någon krona.
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Regleringsbidrag/avgift
Med anledning av skatteväxlingen mellan kommuner och landsting i Dalarna
har statsbidragsramen ökats med 68 miljoner kronor jämfört med BP2018 eftersom skatteväxlingen påverkar nettokostnaden i inkomstutjämningen, vilket i
sin tur påverkar regleringsposten.
Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter in-

vånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed
även i våra beräkningar av regleringsposten för åren 2017–2021. Den del som
fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP 2018 ingår i SKL:s beräkningar av regleringsposten och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.

Löne- och prisförändring för landsting
Dessa beräkningar bygger på den bild av samhällsekonomin som presenteras
ovan. Ökningstakten är något högre i år jämfört med förra prognosen av LPIK
(Ekonominytt 13/2017 från september). Timlöneökningen har reviderats upp i år
jämfört med föregående prognos.
Under nästa år väntas stora kostnadsökningar för tjänstepensioner. Det beror
främst på att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen som avser pensioner för höginkomsttagare ökar, vilket i sin tur beror att inkomstdelarna över taket, (7,5 inkomstbasbelopp) ökar i landstingen. För dessa inkomstdelar svarar
tjänstepensionen för hela pensionsförmånen och kostnaden blir därför betydande
för arbetsgivaren.
Vi räknar framöver med fallande läkemedelspriser efter en tillfällig ökning 2016
och 2017. Notera att vi här endast räknar med rena prisförändringar på befintligt
sortiment inklusive generika. Här ingår alltså effekterna av statens överenskommelse med läkemedelsindustriföreningen (LIF), patentutgångar etc. Den eventuella merkostnaden för nya läkemedel ingår inte i våra prismätningar. Att nya läkemedel ofta kostar mer antas spegla en förbättrad kvalitet och betraktas alltså
inte som en prisförändring.
Prisökningarna tilltar i takt med återhämtningen i samhällsekonomin.
Tabell 6. Prognos för LPIK
Årlig procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

2021

LPIK inkl. läkemedel

2,1

2,6

3,0

2,1

3,1

2,6

– Timlön

2,6

2,7

2,9

3,2

3,2

3,2

– Socialavgifter

2,7

3,9

7,3

1,8

6,3

3,9

– Läkemedel

0,8

0,2

–0,7

–0,7

–0,7

–0,7

– Förbrukning

1,3

2,8

2,1

2,2

2,4

2,4

LPIK exkl. läkemedel

2,3

3,0

3,6

2,6

3,6

3,1

Notera att vi här publicerar både prisindex med kvalitetsjusterade löner för
landsting (LPIK) som används i SKL:s egna beräkningar och analyser och LPI.
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Det är endast sättet att beräkna löneförändringarna som skiljer de båda prisindexen åt. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkessammansättning eller ålderssammansättning påverka lönepriset.
Tabell 7. Prognos för Landstingsprisindex, LPI
Årlig procentuell förändring

Landstingsprisindex inkl. läkemedel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,5

2,8

3,4

2,4

3,4

2,9

– Timlön

3,3

3,0

3,4

3,7

3,7

3,7

– Socialavgifter

3,4

4,2

7,9

2,3

6,8

4,4

Landstingsprisindex exkl. läkemedel

2,8

3,2

4,0

2,9

4,0

3,5

Nästa prognos för landstingens prisutveckling beräknas i samband med Skatteunderlagsprognosen som publiceras i februari 2018.

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för landsting år 2018
Höjda kostnader för avtalspensioner
PO-pålägget för år 2018 höjs till 46,47 procent av lönesumman, vilket är en höjning med 1,97 procentenheter jämfört med 2017. Höjningen beror på ökade
kostnader för avtalspensioner. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade.
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar
Arbetsgivaravgifterna enligt lag är oförändrade och uppgår år 2018 liksom år
2017 till 31,42 procent.
Det är en liten sänkning av avtalsförsäkringarna, de sänks från 0,08 procent år
2017 till 0,05 procent år 2018. Det är tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-kl) som
sänks.
Avtalspensioner
Det kalkylerade pålägget avseende avtalspensioner höjs för år 2018, från 13,0
procent 2017 till 15,0 procent för år 2018. Det är således en ytterligare höjning
jämfört med det preliminära för 2018 (14,29 procent) som vi föreslog i april. Det är
främst kostnaden för den förmånsbestämda pensionen som ökar, vilken ger en
pensionsförmån för inkomster utöver 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 39 100
kr/mån år 2018). Den svaga ökningstakten av inkomstbasbeloppet (1,6 %) år 2018
är en förklaring till kostnadsökningen.
Simuleringar från de två pensionsadministratörerna KPA och Skandikon visar
på ökade kostnader för den förmånsbestämda pensionen. En förklaring till det är
att pensionsunderlaget ökar snabbare när inflationen återgår till mer normal
nivå. Pensionskostnaderna har på senare år varit något nedtryckta av den låga inflationen. Men kostnaden har likväl ökat stadigt för den förmånsbestämda pensionen i landsting, bland annat på grund av att lönerna tenderar att öka snabbare
för inkomster över tak. Kombinationen av en högre inflation och fortsatt stark
löneutveckling leder till betydande kostnadsökningar för tjänstepensioner i
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landstingen de kommande åren enligt de framtidssimuleringar som administratörerna gjort. En faktor som har stor betydelse är nivån på taket/golvet för tjäna in
den förmånsbestämda pensionen, en svag ökning av inkomstbasbeloppet gör att
en större del av lönen berättigar till förmånsbestämd pension. Ytterligare en faktor som förklarar kostnadsökningen är att en lägre diskonteringsränta kräver att
större kapital avsätts för att garantera den förmånsbestämda pensionen.
Kostnaden för tjänstepensioner är starkt beroende av lönenivå. Kostnaden skiljer
sig även åt i olika landsting beroende på lönestruktur. PO-rekommendation bygger på ett genomsnitt.
Anställda över 65 år
För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag
10,21 procent (ålderspensionsavgiften) och den särskilda löneskatten på äldres
inkomster, som infördes den 1 januari 2016, uppgår till 6,15 procent. Avseende
avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Premie för avgiftsbestämd
pension om 5,59 procent betalas vanligen fram till 67 år. Sammantaget blir därmed PO pålägget för de som fyllt 65 år 21,96 procent.
Anställda födda 1937 och tidigare
För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter, eftersom
dessa årgångar är helt kvar i det gamla pensionssystemet. Däremot ska den särskilda löneskatten på 6,15 procent betalas.
Se Bilaga 1: Arbetsgivaravgifter för landsting 2017 och 2018.

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2018
Skatteverkets utbetalningar av skatter och bidrag under år 2018 görs den tredje
vardagen efter den 17:e varje månad, datumen framgår av tabell 8. Slutavräkningen för 2016 års skatteintäkter justeras i samband med januari månads skatteutbetalning.
Tabell 8. Utbetalnings- och bokföringsdag för preliminära skatter och bidrag 2018
Datum
Utbetalningsdag

Bokföringsdag

Utbetalningsdag

Bokföringsdag

Jan

22

23

Jul

20

23

Feb

21

Mar

21

22

Aug

22

23

22

Sep

20

21

Apr

20

23

Okt

22

23

Maj

22

23

Nov

21

22

Jun

20

21

Dec

20

21

Källa: Skatteverket.

I övrigt gäller följande förutsättningar
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag Lt-2017–2021-16-17” på vår webbplats via nedanstående länk:
www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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Genom att i Excelfilen skriva in den egna länskoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sitt landsting.
I prognosunderlaget redovisas beräkningar per landsting av skatter och statsbidrag för åren 2017–2021. 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
Ekonomi, juridik, statistik/Ekonomi/Budget och planering/Statsbidrag, eller via
nedanstående länk:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Landsting som använder den nya modellen Skatter & bidrag, kan ladda ner filen
för förenklad uppdatering:
• Uppdateringsfil-Lt-16-17.xls
från vår webbplats via Ekonomi, juridik, statistik/Ekonomi/Budget och planering/Skatter och bidrag, landsting. Följ sedan instruktionerna i filen, eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta EkonomiNytt.
Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 13/2017) beror på:

•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2016
Skattesatser 2018
Befolkningsuppgifter per den 1 november 2016 och reviderad befolkningsprognos
• Kostnadsutjämning 2018
• Ny statsbidragsram pga. skatteväxling
Beräkningarna bygger i övrigt på att befolkningen i varje län utvecklas i takt
med riksprognosen men med hänsyn till historisk trend.

Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter in-

vånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed
även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2017–2021. Den del
som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP 2018 ingår SKL:s beräkningar av regleringsposten och
påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.

Information om tidpunkter under 2018
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka
på Ekonomi. Länk till sidan Ekonomikalendern finns under bilden med almanacka och spargris.
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