
Kallelse 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum och tid:  2022-05-10, klockan  09:00 
Plats:  Emanuel Möller 

Förhinder anmäls till Christina Nilsson, christina.nilsson3@eslov.se, 0413-62124 

Ordförande 
Johan Andersson (S) 
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Kallelse 

1. Val av protokolljusterare  09:00 

2. Vårprognos 2022 Kommunledningskontoret 
(KS.2022.0007) 

Mikael Westin 09:05 

3. Förslag till reviderad upphandlings- och 
genomförandeplan för varor och tjänster 2022 
(KS.2021.0280) 

Birgitta Petersson 
09:15 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för 

varor och tjänster 2022

4. Negativt planbesked för i Eslövs kommun   
  (KS.2022.0114) 

Matilda Suneson 
(Tillgänglig för frågor) 
09:25 

Beslutsunderlag 
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

5. Förslag att utse vinnare i markanvisningstävling 
för Sibbarp 2:39 (KS.2021.0470) 

Alice Petersson 09:30 
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Kallelse 

Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av sekretess
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155, 2021 Uppdrag att 

genomföra markanvisningstävling för Sibbarp 2:39 samt fastställande av 
tävlingsprogram för Sibbarp 2:39

• Markanvisningstävling Sibbarp 2:39, uppdaterat tävlingsprogram
• Borttagen på grund av sekretess
• Borttagen på grund av sekretess
• Borttagen på grund av sekretess

6. Näringslivsinformation Lars Persson och 
Cecilia Wennersten 
09:55 

Beslutsunderlag 
 Näringslivsinfo ksau 10 maj 2022

7.          Information om landsbygdsmiljonen     
(KS.2022.0206) 

 

8. Direktiv till ombud vid årsstämma för Sydvatten 
AB (KS.2022.0143) 

Tomas Nilsson 10:15 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid årsstämma Sydvatten AB
 Sydvatten AB - kallelse till årsstämma med handlingar
 Föredragningslista årsstämma Sydvatten 2022
 Hållbarhets- och årsredovisning 2021
 Klimatbokslut 2021 Sydvatten

9. Igångsättningstillstånd korsningen Storgatan-
Kvarngatan Marieholm (KS.2022.0227) 

Tomas Nilsson och Pär 
Larsson MoS 10:20 
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Kallelse 

10. Budgetberedning (KS.2022.0001) Tomas Nilsson 10:25 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Budgetberedning 2023 års budget och planperiod
 SKRs cirkulär 22:15
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Förslag till reviderad upphandlings- och 
genomförandeplan för varor och tjänster 2022 
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 KS.2021.0280  
 
 
 
2022-03-21 
Birgitta Petersson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362449  
birgitta.petersson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Reviderad upphandlings- och 
genomförandeplan för varor och tjänster 2022 

Ärendebeskrivning 
En kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2022 antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 november 2021 § 147. 
Behov som uppstår och upphör under året, utgör tillkommande och avgående 
upphandlingar. En reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2022 föreslås, varvid nu gällande plan upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022 i Eslövs 
kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147, 2021 Antagande av 
kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022  
Eslövs kommun upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022, 
§147, 2021 

Beredning 
När verksamheternas behov uppstår eller upphör under året, behov som föranleder 
omprioriteringar av vilka upphandlingar som ska genomföras, tas beslut om dessa 
omprioriteringar av samma nämnd och/eller styrelse som fastställt tidigare plan. När 
det rör upphandlingar under kommunstyrelsens ansvarsområde är det 
kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om tillkommande och avgående 
upphandlingar i den kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplanen. 
 
Härutöver gör upphandlingsenheten i Lunds kommun en översyn av samverkan för 
genomförande av gemensamma upphandlingar. Lunds kommuns upphandlingsplan 
för gemensamma upphandlingar 2022 är redan nu inaktuell då flera av de planerade 
upphandlingarna inte kommer att genomföras av Lunds kommuns upphandlingsenhet 
i samverkan med övriga kommuner. Flertalet av de tillkommande upphandlingarna i 
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 KS.2021.0280 

 2 (2) 

förslag till Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022 i Eslövs kommun utgörs av sådana upphandlingar som omfattats av Lunds 
kommuns upphandlingsplan. Verksamheternas behov kvarstår, genomförandet av 
dessa upphandlingar åligger Eslövs kommun och tillfaller inköps- och 
upphandlingsavdelningen på Kommunledningskontoret. I de fall det finns 
upphandlade ramavtal, till exempel via Adda Inköpscentral*, som är resurseffektiva 
samt motsvarar verksamheternas behov, kan dessa avropas.  
 
Kommunledningskontoret anser att tillkommande upphandlingar läggs till samt att 
avgående upphandlingar tas bort i förslag till Reviderad upphandlings- och 
genomförandeplan för varor och tjänster 2022 i Eslövs kommun. Den reviderade 
planen föreslås att gälla från och med den 15 maj 2022, varvid nu gällande 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022 upphör att gälla. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
- anta Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022 i 

Eslövs kommun, att gälla från och med den 15 maj 2022 varvid nu gällande 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022 upphör att gälla. 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelsen 
 
 
 
 
 
 
Eva Hallberg Susanna Karlsson 
Kommundirektör Inköps- och upphandlingschef 
 
 
 
 
 
Bilaga. Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022 i  
Eslövs kommun 
 
 

 
*Adda Inköpscentral är Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) inköpscentral.
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Negativt planbesked i Eslövs kommun  
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Förslag att utse vinnare i 
markanvisningstävling för Sibbarp 2:39 
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KS.2021.0470 

15 ( 56 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 155    KS.2021.0470 

Uppdrag att genomföra markanvisningstävling för Sibbarp 2:39 samt 
fastställande av tävlingsprogram för Sibbarp 2:39  

Ärendebeskrivning  
Exploateringsprojektet omfattar fastigheten Sibbarp 2:39. Fastigheten ligger i östra 
Marieholm, intill Storgatan och består idag av en gräsplan. Syftet med projektet är att 
låta området bli en del av det omkringliggande befintliga bostadsområdet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppdrag att genomföra markanvisningstävling för Sibbarp 

2:39 samt fastställande av tävlingsprogram för Sibbarp 2:39 
 Förslag till markanvisningstävling för Sibbarp 2:39 i Marieholm 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till tävlingsprogram som omfattar 
fastigheten Sibbarp 2:39. Detaljplanen tillåter byggnader som är fristående eller i 
tomtgräns sammanbyggda två och två, vilket innebär att det kan byggas villor eller 
parhus. Detaljplanen tillåter en till två våningar. Det är möjligt att uppföra cirka fyra 
villor eller cirka fyra parhus inom tävlingsområdet. Kommunen ska inte bygga ut 
allmän platsmark. Förslaget innebär en öppen markanvisningstävling där alla 
intressenter får möjlighet att lämna in tävlingsförslag. Kommunledningskontoret 
utvärderar tävlingsförslagen och föreslår en vinnare för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunledningskontoret gör en sammanvägd bedömning utifrån hur 
väl tävlingsförslaget uppfyller tävlingskriterierna, erbjudet pris och förslagsställarens 
möjlighet att genomföra projektet. Kommunledningskontoret startar tävlingen i 
december 2021 och avslutar tävlingen den 28 februari 2022. Därefter kan det bli 
aktuellt med kompletteringar av tävlingsbidragen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott kan preliminärt fatta beslut om vinnare under kvartal 2 2022.  

Yrkanden 
Lars Holmström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg 
om att man i tävlingsprogrammet lägger till nedanstående mening på sida 8 under 
rubriken Tävlingens genomförande, Bedömningskriterier i femte punkten samt att 
bygga hållbara och klimatsmarta bostäder. Punktens lydelse blir då Förslaget 
stärker den ekologiska hållbarheten i området och bidrar till en hållbar förtätning 
samt att bygga hållbara och klimatsmarta bostäder.  

Janet Andersson (S) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut med Lars Holmströms (V) tilläggsyrkande. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-11-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Janet Andersson (S) ber förvaltningen att göra en redaktionell ändring i 
tävlingsprogrammet på sida 4 under rubriken Kommunens vision av tävlingsområdet 
tredje stycket där det står att längs med södra delen av fastigheten mot Storgatan 
finns ett par träd. Detta ska ändras då det finns fyra träd på platsen. 

Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Janet Anderssons (S) bifallsyrkande med Lars 
Holmströms (V) tilläggsyrkande mot Cvetanka Bojcevskas (SD) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Janet Anderssons 
(S) bifallsyrkande med Lars Holmströms (V) tilläggsyrkande. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Kommunledningskontoret i 
uppdrag att genomföra en markanvisningstävling som omfattar fastigheten Sibbarp 
2:39 i Marieholm. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förslaget till tävlingsprogram 
för Sibbarp 2:39 i Marieholm med nedanstående ändring i tävlingsprogrammet. Att 
man i tävlingsprogrammet lägger till nedanstående mening på sida 8 under rubriken 
Tävlingens genomförande, Bedömningskriterier i femte punkten samt att bygga 
hållbara och klimatsmarta bostäder. Punktens lydelse blir då Förslaget stärker den 
ekologiska hållbarheten i området och bidrar till en hållbar förtätning samt att 
bygga hållbara och klimatsmarta bostäder.  

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
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MARKANVISNINGSTÄVLING
för Sibbarp 2:39 i Marieholm
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Inbjudan till  
markanvisningstävling
Eslövs kommun bjuder in till markanvis-
ningstävling för uppförande av bostäder 
på fastigheten Sibbarp 2:39. Tävlingsom-
rådet är en obebyggd fastighet belägen 
i östra delen av Marieholm. Området 
är planlagt för bostadsändamål i öppet 
byggnadssätt och planen tillåter bostäder 
i två våningar. 

Tävlingens syfte är att hitta det bästa pro-
jektet för tävlingsområdet med hänsyn till 
kommunens vision för området, pris och 
genomförbarhet. 

Eslövs kommun har för avsikt att träffa 
markanvisningsavtal med den intressent 
som vinner markanvisningstävlingen.

Tävlingens upplägg
De exploatörer eller andra byggaktörer som  
är intresserade av området lämnar in sitt 
förslag och ansöker om markanvisningen via 
kommunens webbplats. Ansökan ska innehålla 
efterfrågad information enligt instruktionerna 
nedan. Inkomna tävlingsbidrag utvärderas och 
en vinnare utses som erbjuds att teckna ett 
markanvisningsavtal med kommunen.  
Markanvisningen innebär en ensamrätt att  
under en viss tid med givna villkor förhandla 
med kommunen om ett markköp. När bygglov 
har beviljats enligt förslaget och fått laga kraft 
säljs markanvisningsområdet till vinnaren. 

Marieholm
Marieholm är den nästa största orten i 
kommunen efter Eslöv. Sedan Pågatågen 
kom till orten 2016 har intresset ökat för 
att flytta till Marieholm.

Marieholm växte fram sedan Eslövs–
Landskrona järnväg invigdes 1865 med en 
station i Marieholm. Sedan järnvägen åter 
kom till byn 2016 upplever Marieholm en 
ny blomstring och behovet av bostäder 
ökar.

Marieholm har drygt 1 700 invånare  
(årsskiftet 2020/2021).

I Marieholm finns Mariebo förskola och 
Sibbebo förskola, båda med fyra avdel-
ningar. Marieskolan har idag cirka 200 
elever fördelade på årskurs F–6 samt  
fritidshem med fyra avdelningar. Efter 
ombyggnad 2021 kommer skolan att ha 
plats för två parallellklasser per årskurs, 

mot nuvarande en. Marieholms bibliotek 
ligger i anslutning till Marieskolan.

I Marieholm finns livsmedelsaffär, när- 
butik, restauranger och bensinstation.  
Arbetet med att utveckla Yllefabriken och 
dess område pågår.

Sommaröppna Marieholmsbadet är ett 
omtyckt friluftsbad med en 25-metersbas-
säng med hopptorn och en plaskbassäng 
för de minsta barnen.

Hållbart växande
Marieholms kulturmiljö ger byn karaktär 
och tidsdjup.  

I översiktsplanen Eslöv 2035 uttrycker 
kommunen sin framtida målbild och dess 
långsiktiga vilja för hur mark, vatten och 
befintlig bebyggelse ska utvecklas håll-
bart. 
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Tävlingsområdet

Tävlingsområdet utgörs av fastighe-
ten Sibbarp 2:39 i Marieholm

Området är beläget i östra delen av  
Marieholm. 

För området gäller en ändring av stadsplanen, 
betecknad 12-MAR-6S som antogs 1949. 

Inom området tillåts uppförande av bostäder  
i öppet byggnadssätt. 

Områdets area är ca 3900 m2 och möjliggör 
cirka 1300 m2 BYA beroende på byggnadssätt.

Utfart sker till Storgatan i söder och ska place-
ras i östra delen av markanvisningsområdet. 

Från anvisningsområdet är det endast 1 km 
till järnvägsstation och livsmedelsaffär. Via ett 
grönstråk öster om området tar man sig enkelt 
till förskolan Sibbebo som angränsar området 
i nordost. Skolan i Marieholm med klasser F-6 
är belägen cirka 300 m från anvisningsområ-
det.

Sibbarp 2:39, utdrag från geosecma.

Tävlingsområdet, Sibbarp 2:39, är markerat med ljusare grönt på fotot.
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Kommunens vision av   

tävlingsområdet
Gällande plan tillåter bostäder i öppet  
byggnadssätt vilket innebär att bostadshusen 
ska vara friliggande eller i tomtgräns samman-
byggda två och två. Eslövs kommun ser positivt 
på en variation av tävlingsbidrag och har ingen 
preferens när det gäller vilken typ av bebyg-
gelse som ska uppföras utan bidragen får avse 
antingen villabebyggelse eller parhus.

För att öka trafiksäkerheten ska antalet in-  
och utfarter minimeras. Kommunen ser därför 
gärna en samlad in- och utfart i östra delen av 
fastigheten. 

Längs med södra delen av fastigheten mot Stor-
gatan finns fyra träd. Kommunen ser gärna att 
träden bevaras alternativt ersätts om det inte är 
lämpligt eller möjligt att bevara dem.

Vid förtätning är det viktigt att ta hänsyn till 
dagvatten och skyfall. Hantering av dagvatten 
och skyfall kommer att utgöra en del i bedöm-
ningen. På platsforvattnet.vasyd.se finns tips på 
hur man kan bygga för att göra plats för vatten. 

Kommunen har som mål att växa genom en 
hållbar förtätning. Tävlingsförslaget får gärna 
visa att det går att bygga hållbara och klimat- 
smarta bostäder. Som en del i detta ingår att 
utnyttja marken och byggrätten effektivt.

Vi ser gärna att den framtida byggaktören  
bidrar till att stärka den ekologiska hållbar-
heten i området på andra sätt, både under 
byggskedet och mer långsiktigt. 

Vi ser också gärna att den framtida bygg- 
aktören bidrar till en utveckling och dynamik  
i byn. Kreativa och långsiktigt hållbara lösning-
ar premieras i markanvisningstävlingen.

Karta över Marieholm med tävlingsområdet inringat i rött.
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Förslag till ändring av antagen stadsplan för del av Sibbarp 23, 1949.

Byggrätt och planförhållanden

Inom fastigheten Sibbarp 2:39 tillåts bostäder 
men även lokaler för handel och hantverk får 
inredas. 

Området får endast bebyggas med hus som 
uppförs fristående eller två med varandra  
sammanbyggda hus i gemensam tomtgräns.

Bestämmelsen innebär att det är tillåtet att 
bygga friliggande bostäder eller parhus.  
Flerbostadshus, radhus eller kedjehus är inte 
tillåtna. 1/3 av fastigheten får bebyggas. 

Områdets area är ca 3900 m2 och möjliggör 
cirka 1300 m2 BYA. Planen tillåter två våningar 
och högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,6 meter.

Vatten och avlopp

Sibbarp 2:39 ligger inom VA Syds verksamhets-
område för dagvatten, spillvatten och dricksvat-
ten. Anslutningsavgift betalas av tävlingsvinna-
ren och ingår inte i köpeskillingen. 

Natur

Området gränsar i öster till ett grönstråk som 
enligt plan ska utgöra park eller plantering.  
Befintliga träd i södra delen av Sibbarp 2:39 
bör bevaras. Söder om Storgatan, som  
angränsar till området i söder, rinner Saxån 
med angränsande grönområden. 

Geoteknik och arkeologi

Ingen geoteknisk undersökning har genomförts 
inom området. 

En stor del av aktuellt område är beläget inom 
Sibbarps bytomt registrerad som fornlämning 
nr 6 i Reslövs socken. 

Tillstånd till ingrepp i under mark dolda forn-
lämningar enligt 2 kap. 12 § Kulturmiljölagen 
krävs. Tillstånd erhölls 2017 men har löpt ut. 
Då tillståndet endast är giltigt i två år avvaktar 
kommunen att ansöka om nytt tillstånd hos 
Länsstyrelsen. 
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Markanvisningstävlingen utgörs av ett  
öppet anbudsförfarande där alla intres-
senter har möjlighet att lämna in tävlings-
bidrag och ansöka om markanvisning. 

Ansökan och tävlingsbidrag skickas in via 
kommunens e-tjänst på hemsidan. När 
förslagstiden gått ut kommer kommunen 
att utvärdera de inkomna förslagen enligt 
bedömningskriterierna nedan. 

Beslut om vinnare tas av kommun- 
styrelsens arbetsutskott. 

Den byggaktör som lämnat in det förslag 
som kommunen anser är det bästa  
utifrån kommunens vision för området, 
pris och genomförbarhet kommer erbju-
das att teckna ett markanvisningsavtal 
med kommunen. 

Vinnaren erbjuds att teckna ett mark- 
anvisningsavtal med kommunen som ger 
en ensamrätt att under ett (1) år med  
givna villkor förhandla med kommunen 
om ett markköp. 

När bygglov har beviljats i enlighet med 
det inlämnade tävlingsbidraget säljs  
markanvisningsområdet till vinnaren.  
Bebyggelsen ska vara färdigställd inom  
ett och ett halvt år från det att bygglov 
beviljas. 

Utöver vad som i övrigt framgår av detta täv-
lingsprogram och de handlingar som program-
met hänvisar till gäller följande förutsättningar 
för tävlingen:

• Priset ska anges som totalt pris för den aktuella 
marken inom anvisningsområdet.

• Det angivna priset kommer att räknas upp med 
index (KPI med basår 1980) från inlämningen 
till köpekontrakt tecknas. 

• Det är inte tillåtet att villkora ett lämnat pris av 
att en viss volym byggrätt utnyttjas.

• Tävlingsområdet kommer att överlåtas med 
äganderätt under förutsättning att bygglov  
beviljas och får laga kraft enligt inlämnat  
tävlingsbidrag. 

• Anbudsgivaren står för samtliga kostnader för 
att ta fram tävlingsbidraget.

• Anbudsgivaren bekostar utredningar kopplade 
till byggnationen på tävlingsområdet.

• Vinnande anbudsgivare ansvarar för och  
bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgär-
der inom kvartersmarken inklusive anslutning 
till omgivande allmän platsmark. Anbudsgiva-
ren står för samtliga grundläggningsåtgärder, 
masshantering och eventuell sanering.  
Anbudsgivaren står för samtliga avgifter så  
som bygglovsavgift och anslutningsavgifter.

• Eventuell flytt av ledningar för att möjliggöra 
byggnation inom tävlingsområdet bekostas av 
exploatören. 

• Kommunen kommer att ta ut en optionsavgift 
under tiden som markanvisningen är gällande. 
Om köp avseende fastigheten tecknas återbeta-
las optionsavgiften. Optionsavgiften motsvarar 
1 procent av den beräknade köpeskillingen och 
ska betalas i samband med markanvisnings- 
avtalets tecknande.

• Markanvisningen gäller i ett (1) år och exploa- 
tören ska under denna tid inkomma med 
bygglovsansökan enligt det vinnande tävlings-
förslaget. Om bygglovsansökan ej inkommit 
återgår markanvisningen till kommunen utan 
rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

• Kommande köpekontrakt avser säkerställa 
genomförande av byggnation i enlighet med 
vinnande förslag genom vite eller återköp. 

• För markanvisningen gäller Eslövs kommuns 
riktlinjer för markanvisning, antagna av  
kommunfullmäktige den 29 maj 2017.

 

Så går processen till
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Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget lämnas in via e-tjänsten på 
kommunens webbplats. Tävlingsförslaget ska 
innehålla följande uppgifter:

• Kortfattad beskrivning inkluderande  
koncept, typ av bebyggelse, gestaltning, 
byggnadsteknik, dagvattenhantering och 
hållbarhetsaspekt samt om förslaget  
innebär någon avvikelse från detaljplanen.

• Minst en skiss som illustrerar föreslagen 
bebyggelse och gestaltning av utemiljö.

• Ett referensprojekt av liknande omfattning.

• Kvantifierad information med kvadrat- 
meteruppgifter med utnyttjad byggrätt 
(BTA) och byggarea (BYA), antal bostäder 
och upplåtelseform.

• Pris för tävlingsområdet.

• Tidplan för projektet med planerad  
byggstart respektive inflyttning.

• Uppgift om anbudsgivarens namn,  
organisationsnummer och kontaktperson.

Eslövs kommun har fri förfoganderätt över 
inlämnat material och äger rätt att publicera 
det på sin hemsida. När en vinnare är utsedd 
kommer samtliga tävlingsförslag att finnas 
tillgängliga att ta del av.

Bedömningskriterier
Kommunen avser att anvisa marken till den 
anbudsgivare som uppvisar det bästa förslaget 
utifrån en sammanvägd bedömning av hur väl 
förslaget uppfyller nedanstående punkter:

• Förslaget utnyttjar byggrätten på ett  
effektivt sätt för att skapa attraktiva  
bostäder som kompletterar det befintliga 
beståndet i det närliggande området. 

• Förslaget beaktar de befintliga trädens 
värden. 

• En trafiksäker in-/utfartsväg ska placeras i 
östra delen av fastigheten. 

• Mötet med den allmänna platsmarken och 
naturstråket i öster sker på ett genomtänkt 
sätt. 

• Förslaget stärker den ekologiska hållbar-
heten i området och bidrar till en hållbar 
förtätning samt att bygga hållbara och 
klimatsmarta bostäder. 

• Hur dagvatten hanteras inom området till 
exempel med naturlig infiltration och lokal 
fördröjning. 

• Förslagets genomförbarhet.

• Pris för tävlingsområdet. 

• Övriga kreativa och långsiktigt hållbara 
lösningar.

Eslövs kommun förbehåller sig fri prövnings-
rätt. Kommunen kan komma att avbryta mark- 
anvisningstävlingen utan att erbjuda markan-
visning till någon utan ersättningsskyldighet. 

Inlämning
Tävlingsförslaget ska vara Eslövs kommun till-
handa senast den 28 februari 2022. Förslaget 
skickas in elektroniskt via e-tjänsten som finns 
på kommunens webbplats eslov.se.  

Preliminär tidplan
December 2021 Tävlingen startar
Februari 2022 Sista dag för inlämning
Kvartal 2, 2022 Vinnande förslag meddelas
Kvartal 3, 2022 Markanvisningsavtal tecknas
Kvartal 3, 2023 Bygglov beviljas
Kvartal 4, 2023 Köpekontrakt tecknas
Kvartal 1, 2024 Preliminär byggstart

Tävlingens genomförande
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Tävlingsprogram för markanvisning för Sibbarp 2:39 i Marieholm, 

fastställt av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23.

Äldre foton från Marieholm. Källa: digitaltmuseum.se/Järnvägsmuseet. Läs mer om Marieholms historia på historia.eslov.se.
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Näringslivsinformation ksau 
2022-05-10
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…och antalet nyanmälda platser ökar

Jan Feb Mars
2020 292 160 377
2021 151 144 201
2022 363 270 298

Nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen. Källa: Arbetsförmedlingen

Fortsatt rekordmånga nya företag…

Månad 2021 2022
Januari 12 23

Februari 12 23

Mars 24 23
Antal nyregistrerade företag (AB, E, HB, KB) per månad. Källa: Bolagsverket

…samtidigt som arbetslösheten minskar…

I mars låg arbetslösheten på 8,4 % i Eslöv (-1,3 jfrt med 
mars 2021), 8,9 % i Skåne och 7,8 % i riket

Källa: Arbetsförmedlingen
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Några initiativ för ökat och robust nyföretagande 

ü UF Företagande på ekonomi- och handelsprogrammen 
ü Sommarlovsentreprenörer från åk 8 i grundskolan till 3 i gymnasiet
ü Nyföretagarcentrum som firar 30 år i Eslöv i år
ü Affärsnätverk för nystartade företag
ü Digifikor för små- och nystartade företag
ü E-raketen och andra utbildningar 
ü Entreprenörshjälpen råd och stöd under pandemin
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ü Kompetensråd med företag, BoU, GoV och 
Klk, AF och andra aktörer

ü ”Actionplaner” när företag behöver rekrytera
ü Samverkan skola-arbetsliv ex. framtidsmötet, 

arbetsmarknadskunskap

Kompetensförsörjning
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Totalt Myndighetsområden (NKI)
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Totalt Prioriteringsmatris

7

• I prioriteringsmatrisen delas de sex 
serviceområdena in i fyra olika kategorier 
baserade på betygsindex och effektmått enligt 
följande:

• Vårda – Serviceområden inom denna kategori 
upplevs som viktiga, och har också fått ett bra 
betyg. Detta resultat bör bibehållas och om 
effektmåttet är högt även förbättras.

• Prioritera – Serviceområden inom denna kategori 
är av stor vikt att förbättra. De har hög inverkan på 
det totala NKI-värdet samtidigt som de ges 
förhållandevis låga betyg.

• Lägre prioritet – Serviceområden med låga 
betyg, men med lägre påverkan på det totala NKI-
värdet. Förbättringar kan vara önskvärda, men är 
inte lika viktiga som serviceområden inom 
kategorin ”Prioritera”.

• Bevaka – Serviceområden inom denna kategori 
kräver i dagsläget ingen direkt åtgärd, då 
prestationen är relativt god samtidigt som det finns 
viktigare områden att prioritera.
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ü Intern företagsklimatsgrupp
ü Uppföljning av företagsbesök
ü Utbildningen ”Inte bara trevlig”
ü Företagslots 2.0

Service/bemötande/myndighetsutövning
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2022-05-03 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362012  
tomas.nilsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Budgetberedning 2023 års budget och planperiod 

Ärendebeskrivning 
Beredning inför Vårbudget 2023. 

Beslutsunderlag 
SKR cirkulär 22:15 

Beredning 
SKRs senaste prognos från 28 april, KPAs prognos för pensionskostnader från april, 
internt po samt nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen, KLK 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
Cirkulärnr: 22:15 
Diarienr: 
Handläggare: 
Ämnesord: 

22/00590 
Åsa Högberg m.fl. 
Ekonomi 

Avdelning: Ekonomi och styrning 
Sektion/Enhet: 
Extern medver-

Ekonomisk analys 

kan: 
Datum: 2022-04-28 
Mottagare: 

Rubrik: 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 
Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 

Ersätter: 
Bilagor: Bilaga 1: Kostnadsutjämning 2023 prognos, kronor 

per invånare 
Bilaga 2: Förändring bidrag & avgift prognos 2023 
mot utfall 2022, kronor per invånare 
Bilaga 3: Preliminär utjämning av LSS-kostnader 
2023 

”Prognosunderlag K-2022–2029-22015”, finns på 
nedanstående webbsida: 
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/bud-
getochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosun-
derlagforkommuner.1356.html 

Sammanfattning 
Vår aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare 
ökning än den vi publicerade i februari 2022 (cirkulär 22:06). Det beror del-
vis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skatteredukt-
ion. Dessutom räknar vi med större ökning av löneinkomster och i viss mån 
pensioner. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 22:15 
Ekonomi:  
Ekonomi och styrning
Åsa Högberg m.fl. 
EJ 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Ny befolkningsprognos 
• Preliminär kostnadsutjämning 2023 
• Reviderad LSS-utjämning 2022 
• Preliminär LSS-utjämning 2023 
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
• Förändring avtalspensioner och PO 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Vår aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare 
ökning än den vi publicerade i februari 2022 (cirkulär 22:06). Det beror 
delvis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skattere-
duktion. Dessutom räknar vi med större ökning av löneinkomster och i viss 
mån pensioner. 

Samhällsekonomisk utveckling 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario för ut-
vecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen bygger på en 
konjunkturprognos till och med 2023. Efterföljande år (2024–2025) utgör 
kalkylår där utvecklingen följer en trendframskrivning. 

Baserat på rekordstora överraskningar i de svenska inflationsutfallen hittills 
i år (statistik till och med mars) samt att höga energipriser (i synnerhet på 
olja och el) väntas bestå året ut revideras inflationsprognosen upp kraftigt. 
KPIF-inflationen beräknas skjuta över 5 procent som genomsnitt helåret 
2022. Inflationen i Sverige antas dock gradvis sjunka, dels i takt med att 
energiprisernas bidrag till KPIF-ökningen mattas av, dels i takt med att den 
underliggande inflationen (KPIF exklusive energi) åter bedöms sjunka un-
der 2 procent. Trots denna dämpning beräknas årsgenomsnittet för KPIF-
Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 
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inflationen 2023 hamna klart över målsatta 2 procent. Givet en period med 
långt högre inflation än på länge i Sverige utgår prognosen från högre löne-
ökningar (än tidigare prognoser). 

Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög grad präglar 
de makroekonomiska utsikterna. Ett brant uppställ för marknadsräntorna 
följer inte minst av förväntningar om höjda styrräntor från en rad central-
banker. En fortsatt ränteuppgång tycks i det närmaste oundviklig, givet den 
globala inflationschocken samt de ännu mycket låga styrräntorna. Den nor-
malisering som stundat under tio år av unikt låga räntor är därmed här med 
besked. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstra-
mande effekter på världsekonomin både i år och åren därefter, en motkraft 
till den postpandemiska återhämtning som ännu präglar många ekonomier. 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är 
starkt bidragande till den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och 
höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen framöver. Och 
tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan invas-
ionen inleddes. 

Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt återhämt-
ning av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms 
inte ge några stora negativa effekter på den inhemska efterfrågan i Sverige. 
I frånvaro av kriget hade konjunkturen sannolikt varit starkare, men faktum 
är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en relativt starkare 
kraft. 

Det bör poängteras att BNP under loppet av 2022 inte stiger nämnvärt 
snabbt. Att tillväxttalet för i år ändå blir högt följer av brant uppgång under 
2021. Vad som till synes är ”hög tillväxt i år” är alltså i själva verket en ef-
fekt av ”hög tillväxt förra året”. Så här blir det när kalenderårsgenomsnitt (i 
detta fall för BNP) jämförs med varandra; ”baseffekter” eller ”överhänget” 
trycker upp årsgenomsnitten 2022. 

Trots hög smittspridning vid årets början (med en topp i slutet av januari) 
har restriktionerna med anledning av covid-19 trappats ner markant (i feb-
ruari respektive april). Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas där-
med kunna fortgå – trots globala risker, hög inflation och stigande räntor. 
När det gäller sysselsättningen kvarstår ännu mer att hämta igen (än för 
BNP), efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner medförde. 
Särskilt delar av tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält i år, vilket gyn-
nar inhemsk efterfrågan och jobben i Sverige. Detta kommer att driva upp 
antalet arbetade timmar, vilket gynnar lönesumman och det kommunala 
skatteunderlaget. Utrymmet för en fortsatt expansion av sysselsättningen 
krymper dock med tiden. Andelen arbetslösa sjunker 2023 under 7,5 pro-
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cent, vilket är SKR:s uppskattning av jämviktsarbetslösheten. En allt mått-
ligare tillväxt syns därför 2024 och 2025 för såväl arbetsinsatsen (timmar) 
som BNP. 

Med anledning av kriget i Ukraina antar prognosen en klar dämpning för 
export och investeringar under innevarande år. Svackan förväntas dock 
vara temporär och tämligen snabbt återhämtad, liksom bli långt mer be-
skedlig än vad som inträffade första halvåret 2020. Mottagandet av 
ukrainska flyktingar föranleder samtidigt att de offentliga konsumtionsut-
gifterna i Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker inhemsk efterfrågan och 
BNP. 

Det scenario (rörande bland annat flyktingströmmar från Ukraina) som pro-
gnosen baseras på presenteras mer i detalj i Ekonomirapporten, maj 2022 
(publiceras 17 maj), tillsammans med den gängse mer utförliga beskriv-
ningen av den samhällsekonomiska utvecklingen. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP* –3,2 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8 

Sysselsättning, timmar* –3,8 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3 

Relativ arbetslöshet, procent** 8,5 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5 

Timlön, Nationalräkenskaperna 4,8 2,7 2,4 2,3 3,1 3,2 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,1 2,7 2,7 3,0 3,1 3,2 

Inflation, KPIF 0,5 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0 

Inflation, KPI 0,5 2,2 5,2 2,7 2,6 2,5 

Befolkning, 15–74 år*** 0,4 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 

*Kalenderkorrigerat. 
**Andel av arbetskraften, AKU, 15–74 år. 
*** Den nya befolkningsprognos som SCB publicerade 13 april 2022 har ej beaktats. Kal-
kylerna är baserade på föregående års befolkningsprognos med smärre justeringar. 

Starkare nominellt skatteunderlag 
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som 
presenteras kortfattat här ovanför. 

Vår aktuella prognos för skatteunderlaget innebär en markant upprevide-
ring av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 
2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesum-
man samt det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser hos 
kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar) in-
nebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärk-
ning. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i 
hög grad präglas av just den urholkning av ”köpkraften” som snabbt sti-
gande priser och löner leder till. Urholkningen kommer att slå olika för 
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olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, före-
tag och offentlig sektor. 

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

2021 2022 2023 2024 2025 

SKR, aktuell 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6 

SKR, föregående 5,0 4,2 3,9 3,3 3,3 

Regeringen, apr* 5,0 4,2 4,5 3,4 3,6 

ESV, mar 4,8 3,9 3,8 3,8 3,6 

Ackumulerat 
SKR, aktuell 5,0 9,5 15,0 19,2 23,5 

SKR, föregående 5,0 9,3 13,6 17,3 21,2 

Regeringen, apr 5,0 9,4 14,3 18,2 22,5 

ESV, mar 4,8 8,9 13,1 17,3 21,6 

*Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 och 2022 är1,043 respektive 
1,038, baserat på den prognos som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 
2022. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 

Under 2021–2023 beräknas både skatteunderlagets faktiska och underlig-
gande ökningstakt vara högre än genomsnittet för den senaste tioårspe-
rioden 2011–2020 (3,7 respektive 4,0 procent per år; diagram 1)1. Dessa år 
präglas alla av konjunkturell återhämtning, efter pandemin. Sysselsätt-
ningen ökar då snabbare än den ökning som följer av en växande befolk-
ning. Det som driver på ökningen av skatteunderlaget framöver är främst 
stora ökningar av löne- och pensionsinkomster, som tillsammans ger de 
största bidragen. Detta motverkas i viss mån av två faktorer; dels att den 
sammantagna effekten av prisbasbeloppets och timlönernas utveckling 
medför en betydande ökning av grundavdragen och dels att inkomsterna av 
arbetsmarknadsersättningar minskar (när konjunkturläget blir allt starkare). 
Att prisbasbeloppet stigit så kraftigt beror på den snabba inflationsupp-
gången, vilken hittills framförallt har drivits av höga energipriser. 

Nästa år får det faktiska skatteunderlaget dessutom en extra skjuts av för-
slaget om att omvandla reseavdragen (som minskar skatteunderlaget) till en 
skattereduktion (som inte påverkar skatteunderlaget), som lämnats till riks-
dagen (samma dag som vårpropositionen). Regeringen har aviserat att den i 
budgetpropositionen för 2023, enligt praxis, avser att föreslå en minskning 
av det generella statsbidraget med ett belopp som motsvarar skatteintäkten 
av det slopade avdraget. Förslaget påverkar därför inte skatteunderlagets 
underliggande ökningstakt. 

12021 är fortfarande en prognos, ett första preliminärt utfall kommer att publiceras den 10 
maj. 
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Kalkylen för 2024–2025 utgår från att sysselsättningen växer i linje med 
befolkningen i arbetsför ålder och timlönerna ökar med drygt 3 procent per 
år i genomsnitt. Det innebär att lönesummans bidrag till skatteunderlagstill-
växten blir lite mindre än ett historiskt genomsnitt och att skatteunderlagets 
ökningstal landar en bit under fyra procent. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 
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Sysselsättning, timmar Timlön 
Övrigt Exkl. regeleffekter
Faktiskt skatteunderlag 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Källa: Skatteverket, SKR. 

Förändring jämfört med SKR:s februariprognos 
Vår aktuella bedömning visar klart högre skatteunderlagstillväxt än den vi 
publicerade i februari 2022 (cirkulär 22:06). Prognosen är uppreviderad 
alla år från och med 2022 och nivån för det ackumulerade skatteunderlaget 
2025 är drygt 2 procentenheter högre än i den föregående prognosen (tabell 
2). Cirka 0,5 procentenheter av upprevideringen beror på förslaget om att 
omvandla reseavdraget till en skattereduktion. Det betyder att upprevide-
ringen av den underliggande utvecklingen är motsvarande lika mycket 
mindre. En motverkande faktor till upprevidering är att högre prisbas-
belopp leder till högre grundavdrag vilket minskar det faktiska skatteun-
derlaget. Samtidigt har vi reviderat upp vår bedömning av den prisutveckl-
ing kommuner och regioner möter. Denna upprevidering är därtill större än 
upprevideringen av skatteunderlaget. Skatteunderlagets reala utveckling 
(”den köpkraft som skatteunderlagstillväxten genererar”) är alltså nedrevi-
derad. Detta beror på att timlönerna och kommunsektorns övriga insatspri-
ser är uppreviderade. Bakgrunden är den nyliga inflationschock som antas 
ge betydligt högre (än tidigare) pris- och löneökningar för en rad av år. Den 
allt starkare arbetsmarknaden väger också in. Inflationens påverkan på 
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pensionskostnaderna och det nya pensionsavtalet (som börjar gälla 2023) 
bidrar därutöver till ökade kostnader för personalen framöver. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Jämfört med den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen förut-
ser SKR nu snabbare ökning av skatteunderlaget 2023 och 2024 (tabell 2). 
Det beror framförallt på att SKR räknar med större ökning av arbetade tim-
mar än regeringen. Regeringen prognosticerar visserligen större timlöneök-
ningar (skillnaden är särskilt stor 2023) men lönesumman växer snabbare i 
SKR-prognosen. 

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som Ekonomistyrningsverket 
(ESV) presenterade i mars visar SKR:s klart snabbare skatteunderlagstill-
växt 2022 och, framförallt, 2023. Det beror främst på större ökning av 
pensionsinkomster i SKR-prognosen, då vi har högre prisbasbelopp bland 
annat. Båda åren bidrar dessutom större ökning av löneinkomsterna till att 
skatteunderlaget utvecklas mer positivt i SKR:s prognos. Därutöver har 
ESV inte beaktat omvandlingen av reseavdraget till skattereduktion, då 
prognosen presenterades före vårpropositionen. 

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får gö-
ras måste framgå av de egna riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäk-
tige. 

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 an-
vändas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. 
Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för 2023–2025 (tabell 
3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt ba-
lanskravsresultat. 

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt  
genomsnitt samt årlig utveckling 
Förändring i procent per år 

2021 2022 2023 2024 2025 

Snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 

Årlig ökning 5,3 4,7 4,1 3,7 3,6 

Differens 1,3 0,6 –0,1 –0,5 –0,7 

Källa: Skatteverket och SKR. 
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Slutavräkningar 2021–2022 
Slutavräkning 2021 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäk-
ter, ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skattein-
täkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas uti-
från SKR:s skatteunderlagsprognos i december. 

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2020 och 2021 till 2,0 
procent respektive 2,2 procent i budgetpropositionen för år 2021. Slutligt 
utfall för 2020 blev 2,1 procent och vår prognos i december 2021 visade på 
en ökning av skatteunderlaget med 4,57 procent för 2021. Med den bedöm-
ningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2021 till 1 143 kro-
nor per invånare den 1.11.2020. 

SKR:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 4,99 procent 
för 2021 vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2021 beräknas till 
1 342 kronor per invånare och därmed uppstår en positiv korrigeringspost 
på 199 kronor per invånare den 1.11.2020. 

Slutavräkning 2022 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2021 och 2022 uppgår till 
4,3 procent respektive 3,8 procent, enligt budgetpropositionen för 2022. 
SKR:s prognos innebär en högre uppräkning vilket gör att vår prognos för 
slutavräkningen 2022 blir positiv och uppgår till 559 kronor per invånare 
den 1.11.2021. Jämfört med vår prognos i februari är det en förbättring med 
58 kronor per invånare. 

Ny befolkningsprognos 
Den 13 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 2022–2070. 

Framskrivningen är gjord med förbehåll för osäkerheten kring asylinvand-
ringen på grund av kriget i Ukraina. SCB har gjort fem olika scenarios. 

Befolkningsökningen är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest i 
de äldre åldrarna. I framskrivningen antas en fortsatt ökande livslängd. Un-
der hela perioden beräknas fler födas än avlida, men de närmaste åren antas 
födda barn per kvinna att minska. 

Mer om prognosen finns att läsa på SCB:s webbplats: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolk-
ningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sve-
riges-framtida-befolkning-2022-2070/ 

Den 3 juni publiceras befolkningsframskrivningar för regioner och kommu-
ner. 
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I tabellen nedan syns den nya prognosen, som vi har räknat om till befolk-
ningen per första november respektive år. 

Tabell 4. Befolkningsprognos för åren 2021–2025 
Antal och procent 

2021 2022 2023 2024 2025 

Utfall/prognos 10 443 100 10 503 541 10 561 248 10 615 971 10 667 164 

Förändring, % 1,006 1,006 1,006 1,005 1,005 

Källa: SCB. 

Regleringsbidrag/avgift 
SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekono-
miska utjämningen för åren 2022 till 2025 (tabell 5 och 6). Förändringar se-
dan senaste bedömningen i cirkulär 22:06 beror på vår senaste skatteun-
derlagsprognos samt en justering av anslaget för kommunalekonomisk ut-
jämning på grund av den föreslagna förändringen av reseavdrag (Prop. 
2021/22:228). Eftersom förslaget påverkar skatteunderlaget så är hänsyn ta-
get i prognosen ovan (tabell 2) och det innebär att även anslaget måste just-
eras så att prognosen totalt sett inte blir för positiv. Förslaget finns inte med 
i vårpropositionen och är inte heller beslutad av riksdagen. Justering av an-
slaget kommer, enligt regeringen, att föreslås i budgetpropositionen 2023. 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2022 till 2025 
Miljoner kronor 

2022 2023 2024 2025 

Inkomstutjämning, netto (+) 77 183 81 957 84 980 88 017 

Strukturbidrag (+) 1 049 1 055 1 060 1 066 

Införandebidrag (+) 243 28 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 78 444 83 039 86 040 89 083 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 107 272 99 489 102 671 102 677 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 28 828 16 450 16 631 13 594 

Källa: SCB och SKR. 

Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2022 till 2025 
Kronor per invånare

 2022 2023 2024 2025 

Inkomstutjämning, netto (+) 7 391 7 803 8 046 8 291 

Strukturbidrag (+) 100 100 100 100 

Införandebidrag (+) 23 3 0 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 7 512 7 906 8 147 8 391 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 10 272 9 472 9 722 9 672 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 2 760 1 566 1 575 1 281 

Källa: SCB och SKR. 
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Samtliga förändringar som gjordes av anslaget under 2021 och som avser 
2022 och framåt, ingår i våra beräkningar. Förändringarna inför 2022 fram-
går av blad 7 i modellen Skatter & bidrag, där ingår även justering som av-
ser föreslaget reseavdrag (Prop. 2021/22:228, se ovan). Tidigare års föränd-
ringar framgår av vår specificering av generella statsbidrag: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/spe-
cificeringavvissastatsbidrag.31839.html 

Preliminär kostnadsutjämning 2023 
SKR har gjort en preliminär beräkning av 2023 års kostnadsutjämning 
med hjälp av uppdaterat underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). 
Utfallet per delmodell och förändring från föregående års utfall syns i 
bilaga 1 och 2. 

Som brukligt är inte samtliga variabler fastställda: 

• antalet personer utifrån utbildningsnivå och antal personer med uppe-
hållstillstånd 3–5 år i modellen för vuxenutbildning 

• andel lågutbildade 20–40-åringar (i modellen för individ- och familje-
omsorg) 

• socioekonomiskt index (i modellen för förskola) 
• Enhetskostnaden för modersmålsundervisning (i modellen för grund-

skola) 
• eftersläpningsbidraget (i modellen för verksamhetsövergripande kostna-

der) 
• de faktiska nettokostnaderna 
• ny definition av inkomster får betydelse i ifo-modellen 

Modellen för vuxenutbildning 
Det huvudsakliga underlaget för att bestämma standardkostnaden i mo-
dellen för vuxenutbildning är inte uppdaterat. Det gäller antalet personer ef-
ter utbildningsnivå och antalet personer med uppehållstillstånd 3–5 år. Det 
innebär i princip att hela modellen återstår att uppdatera. Detta kan inne-
bära stora förändringar för vissa kommuner, upp till 200 kronor per invå-
nare. För de allra flesta kommuner bör en uppdatering dock ligga inom 
spannet +/– 70 kronor per invånare. 

Andel lågutbildade 20–40-åringar i modellen för individ- och  
familjeomsorg 
Indexet uppdateras till oktoberprognosen. För de flesta kommuner har en 
uppdatering ändrat utfallet med maximalt +/– 50 kronor per invånare. För 
någon enstaka kommun kan förändringen bli större än 100 kronor per invå-
nare. 
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Socioekonomiskt index i modellen för förskola 
Indexet uppdateras till oktoberprognosen. För de flesta kommuner har en 
uppdatering ändrat utfallet med maximalt +/– 40 kronor per invånare. För 
någon enstaka kommun kan förändringen bli större än 100 kronor per invå-
nare. 

Eftersläpningsbidraget i modellen för verksamhetsövergri-
pande kostnader 
Ersättningen för eftersläpning har i likhet med tidigare års aprilberäkningar 
satts till noll. Detta beror på att beräkningen för 2023 bygger på föränd-
ringen av folkmängden mellan 1 november 2021 och 2022. För de 31 kom-
muner som utjämningsåret 2022 fick ett bidrag innebär det en negativ för-
ändring. Övriga kommuner betalade en avgift på 49 kronor per invånare. I 
modellen Skatter & bidrag finns det möjlighet att simulera bidragets storlek 
utifrån vad man tror att befolkningen blir per den 1 november 2022. 

En svagare befolkningsökning gör att färre kommuner är aktuella för bidra-
get, 45 kommuner kan få bidrag för eftersläpningseffekter. Dessa kommu-
ner har haft en genomsnittlig befolkningsökning de senaste fem åren (2017 
till 2021) som överstiger 1,2 procent. För att bli aktuell för ersättning bi-
dragsåret 2023 måste befolkningen i dessa kommuner även öka med 1,2 
procent mellan den 1 november 2021 och 2022. Med tanke på bidragets 
storlek kan det vara en god idé att följa den faktiska befolkningsutveckl-
ingen. 

Det är viktigt att alla kommuner också tar viss höjd för finansieringen av ef-
tersläpningen. Detta berör även kommuner som erhåller ett eventuellt bi-
drag. Finansieringen är i dessa beräkningar satt till 0, vilket även inkluderar 
beräkningarna i modellen Skatter & Bidrag, samt prognosunderlaget. Vi be-
dömer att fjolårets avgift på 49 kronor per invånare för de kommuner som 
inte får eftersläpningsbidrag är en rimlig utgångspunkt. 
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Tabell 7. Kommuner som kan komma att få eftersläpningsbidrag 2023 
Procent 

Befolknings- Befolknings- Befolknings-
Kommun utveckling Kommun utveckling Kommun utveckling 

2017–2021 2017–2021 2017–2021 

Upplands Väsby 1,69 Knivsta 2,37 Malmö 1,34 

Österåker 2,24 Uppsala 1,98 Lund 1,25 

Värmdö 1,72 Enköping 2,04 Helsingborg 1,22 

Järfälla 2,16 Strängnäs 2,11 Höganäs 1,27 

Ekerö 1,21 Trosa 3,19 Ystad 1,43 

Haninge 2,19 Habo 2,03 Halmstad 1,22 

Upplands-Bro 3,00 Vaggeryd 1,53 Falkenberg 1,46 

Nykvarn 1,91 Älmhult 1,22 Varberg 1,51 

Södertälje 1,32 Växjö 1,29 Ale 1,70 

Nacka 1,66 Kalmar 1,46 Vårgårda 1,53 

Sundbyberg 2,12 Staffanstorp 2,08 Mölndal 1,60 

Solna 1,37 Burlöv 2,40 Kungälv 2,30 

Norrtälje 1,59 Vellinge 1,21 Lekeberg 2,23 

Sigtuna 1,67 Svedala 2,33 Åre 2,19 

Håbo 1,44 Båstad 1,46 Umeå 1,21 

Verksamhetens nettokostnader 2021 
Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2021 kommer att ligga 
till grund för 2023 års kostnadsutjämning. Då verksamhetskostnader ännu 
inte är fastställda har SKR gjort en bedömning av hur dessa utvecklats mel-
lan 2020 och 2021 utifrån preliminära uppgifter från 93 kommuner. 

Justering av inkomster på grund av gränspendling i modellen 
för individ- och familjeomsorg 
SCB har ändrat insamlingen till det inkomstregister som bland annat ligger 
till grund för beräkningen av inkomsterna i variabeln andel barn i hushåll 
med låg inkomststandard, i modellen för individ- och familjeomsorg. I re-
gistret inkluderas numera inkomster från andra nordiska länder. I ifo-mo-
dellen finns också en justering för att kompensera för kommuner som har 
stor gränspendling och som därmed får missvisande inkomstuppgifter – de 
framstår som lägre än vad de faktiskt är. Utan justering skulle dessa kom-
muner få ett ”felaktigt” utfall i ifo-modellen. 

SCB bedömer att det krävs en ändring av förordningen för kommunaleko-
nomisk utjämning för att de (övriga) nordiska inkomsterna ska kunna ex-
kluderas ur beräkningen. Om inte dessa inkomster exkluderas kommer 
gränspendlingsjusteringen i ifo-modellen att slå fel. Kommuner med en stor 
gränspendling kommer, när dessa inkomster inkluderas, att få ett lägre ut-

49 ( 56 )



   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

CIRKULÄR 22:15 12 (18) 
 2022-04-28 

fall i beräkningen för barn i hushåll med låg inkomststandard, och samti-
digt få en gränspendlingsjustering som minskar dessa kommuners utfall yt-
terligare. I och med att SCB bedömer att det krävs en ändring av förord-
ningen för att åtgärda detta, måste frågan hanteras av regeringen. I dagslä-
get har SKR inga indikationer på hur frågan kommer att hanteras. 

I dessa beräkningar är inkomsterna från övriga nordiska länder exkluderade 
ur ifo-modellen, samtidigt som gränspendlingsjusteringen ligger kvar. Det 
innebär att SKR i denna beräkning har använt samma definition/avgränsning 
som i utjämningsberäkningarna för åren 2020–2022. SKR kommer att åter-
komma med ytterligare information, och alternativt en ny beräkning, om ny 
information blir känd innan nästa preliminära beräkning av utjämningen 
2023. Notera att frågan primärt berör kommuner med stor gränspendling, 
främst i Värmland, norra Västra Götaland och Skåne län. 

Reviderad LSS-utjämning 2022 
17 mars publicerade SCB ett reviderat utfall av LSS-utjämningen för 2022. 
En kommun har korrigerad insatsstatistik och uppvisar en större förändring. 
För övriga kommuner är förändringarna marginella. 

Preliminär LSS-utjämning 2023 
SCB har på uppdrag av SKR gjort en prognos för utfallet i LSS-utjäm-
ningen 2023. Prislapparna och totalkostnaden är baserat på uppskattningar 
utifrån preliminära uppgifter från räkenskapssammandraget för 2021. I 
denna prognos antas nettokostnaderna inom kommunernas LSS-verksam-
het ökat med 4,7 procent mellan 2020 och 2021. För 232 kommuner beräk-
nas personalkostnadsindex (PK-IX) utifrån preliminära uppgifter i räken-
skapssammandraget för 2021. Flera av dessa är inte färdiggranskade av 
SCB. För övriga kommuner används PK-IX från föregående års utjämning. 
Vi kommer liksom tidigare år att göra en ny prognos för LSS-utjämningen i 
juni när RS för 2021 är färdigt. Vi utgår från att regeringen väljer att upp-
datera PK-IX, eftersom detta gjorts under en rad år. Beräkningarna finns 
presenterade i bilaga 3 till detta cirkulär. 

Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar 
• Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2021 enligt uppgifter från Soci-

alstyrelsen. En kommun saknar inrapporterade uppgifter och har då upp-
gifter från föregående års utjämning. 

• Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2021 enligt 
uppgifter från Försäkringskassan. 

• Personalkostnadsindex (PK-IX) baserat på RS 2021 för 232 kommuner, 
för övriga används det PK-IX som användes för reviderat utfall för ut-
jämningsåret 2022. Respektive beräkningssätt per kommun framgår av 
bilaga 3, tabell 1. Om kommunens räkenskapssammandrag inte funnits 
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tillgängligt används uppgifter från Försäkringskassan om kommunernas 
inbetalda ersättningar för personlig assistans enl. SFB under 2021. 

• Folkmängdsuppgifter per den 31 december 2021. 
• SKR:s prognos för prislappar vid beräkningen av grundläggande stan-

dardkostnader, som baseras på RS för 2021 med en prognos för total-
kostnaderna på nationell nivå. 

• Regeringens bedömning från vårpropositionen av omräkningsfaktorer 
till prisnivån 2023 genom KPIF för åren 2022 (4,6 %) och 2023 (1,8 %). 

Tabell 8. Prislappar baserade på RS 2021 
Kronor per år 

Bostad med särskild service
  vuxna (riktvärde) 1 086 142

 barn 1 357 678

 barn i familjehem 488 764 

Daglig verksamhet 212 058 
Övriga insatser
  korttidsvistelse (riktvärde) 308 820

 korttidstillsyn 169 851

 avlösarservice 77 205

 ledsagarservice 77 205

 kontaktperson 30 882 

Personlig assistans
 enligt LSS (riktvärde) 646 200

 enligt LASS/SFB 323 100 

För de kommuner som har stora förändringar av antalet personer med verk-
ställda beslut enligt LSS och SFB mellan åren och därmed stor förändring 
av bidrag/avgift i utjämningssystemet finns det anledning att undersöka om 
underlaget är korrekt. Underlaget till denna beräkning syns i bilaga 3. Un-
derlaget till beräkning av 2022 års utfall finns på SCB:s webbplats: 

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-
for-den-kommunala-sektorn/kommunalekonomisk-utjamning-och-utjam-
ning-av-lss-kostnader/ 

En eventuell revidering av insatsstatistiken lämnas till Socialstyrelsen. 
Även vid stora förändringar av personalkostnadsindex kan det finnas anled-
ning att granska uppgifterna i räkenskapssammandraget. 

51 ( 56 )



   
 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

CIRKULÄR 22:15 14 (18) 
 2022-04-28 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löp-
ande 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 PO-pålägg) och annan förbrukning. I ta-
bellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under 
perioden 2021–2025. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för 
kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, 
med samma förutsättningar som används i SKR:s kalkyler. 

Jämfört med PKV från februari syns kraftiga förändringar. En mycket stor 
ökning av förbrukningspriser syntes under sista kvartalet 2021 och inflat-
ionen väntas fortsätta vara hög 2022. Även antagandet för 2023 är klart
högre än i prognosen från februari. Även löneantagandena för åren 2022– 
2025 är högre i denna prognos än i februari. Den kvalitetsjustering som 
funnits i löneantaganden i PKV till och med februariprognosen är nu bort-
tagen. De senaste årens utfall i lönestatistiken ger inte något stöd för ett så-
dant antagande. 

Mycket stor effekt på antagandet om arbetskraftskostnader 2023 har det 
nya pensionsavtalet, AKAP-KR, och nya antaganden i pensionsprognosen. 
I avsnittet om pensionskostnader och PO-pålägg nedan finns en mer utför-
lig förklaring av dessa förutsättningarnas betydelse för PO-pålägget. Den 
totala höjningen av antagandet för arbetskraftskostnader 2023 jämfört med 
prognosen från februari är 2,5 procentenheter. Det högre löneantagandet för 
2023, tillsammans med det borttagna antagandet om kvalitetsjustering, för-
klarar 0,7 av den höjningen. Resten förklaras av ändrade pensionsantagan-
den. 2024 är det primärt ett högre löneantagande som förklarar högre anta-
gande om arbetskraftskostnader i PKV jämfört med i februari. Det lägre an-
tagandet för 2025 är en PO-effekt – löneantagandet är snarlikt som i febru-
ari. 

Tabell 9. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnader* 2,0 2,4 5,9 2,8 2,7 

Övrig förbrukning 4,5 4,0 2,7 2,6 2,6 

Prisförändring, % 2,7 2,9 5,0 2,7 2,7 

*Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
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Kraftig kostnadsökning för avtalspensioner i kommu-
ner ger ökat PO-pålägg 2023 
Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl: 

• Höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 janu-
ari 2023 

• Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 

Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 
procent till 6 procent av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) 
och från 30 procent till 31,5 procent för inkomster över taket innebär en 
stor kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen. Det nya avtalet 
medför en viss dämpning av kostnaden för den förmånsbestämda pensionen 
framöver, då nytillträdet till KAP-KL upphör. 

Med en ”jämn” ökningstakt av prisbasbelopp och andra parametrar skulle 
vi kunna förvänta en liten minskning av kostnaderna för intjänandet av den 
förmånsbestämda pensionen p g a av det nya avtalet. Men så blir inte fallet 
år 2023. 

Högsta inflationen på 30 år 
Prisbasbeloppet har stor betydelse för pensionskostnaden; såväl för beräk-
ningen av den förmånsbestämda pensionen som för pensionsutbetalningar. 

Prisbasbeloppet fastställs utifrån inflationstakten i juni, året innan aktuellt 
år (dvs ökningen av KPI i juni/juni). Prisbasbeloppet har ökat långsamt i 
många år, vilket hållit tillbaka pensionskostnaderna. Enligt SKR:s bedöm-
ning kommer prisbasbeloppet öka med hela 6 procent år 2023. Det är den 
största ökningen av prisbasbeloppet på över 30 år. 

Ökade pensionskostnader och höjt PO 2023 
Efter flera år med låg inflation, kommer värdeuppräkningen i pensionerna 
2023 öka rejält, vilket leder till ökade pensionskostnader för den förmåns-
bestämda pensionen. Detta i kombination med de höjda premienivåerna i 
den avgiftsbestämda pensionen leder till kraftigt ökade pensionskostnader 
år 2023. 

PO-pålägget för kommuner föreslås att höjas till 11,2 procent för pensions-
delen år 2023. Med oförändrade övriga arbetsgivaravgifter kommer det ge-
nomsnittliga föreslagna preliminära PO att uppgå till cirka 42,7 procent. 
Det är en höjning med cirka 3,5 procentenheter jämfört med PO-pålägget 
för år 2022. 
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Tabell 10. Föreslagna PO-pålägg för kommuner 2022 och preliminär 2023 
Procent av lönesumma 

2022 2023 prel. 

Avgiftsbestämd del (inkl. löneskatt) 6,21 8,2 

Förmånsbestämd del (inkl. löneskatt) 1,49 3,0 

Summa Avtalspensioner (inkl. löneskatt) 7,70 11,2 

Lagstadgade socialavgifter 31,42 31,42 

Avtalsförsäkringar 0,13 0,13 

Total PO 39,25 42,75 

Övriga delar i PO-pålägget är preliminärt oförändrade. 

Att ökningen mellan åren blir så stor förklaras även av att kostnaderna för 
de förmånsbestämda pensionerna är relativt låga år 2022. Det beror bland 
annat på att inkomstbasbeloppet ökade relativt mycket, vilket medförde att 
inkomstgränsen höjdes för förmånsbestämd pension, vilket i sin tur innebär 
lägre pensionskostnader för arbetsgivaren. 

De föreslagna arbetsgivaravgifterna inklusive kalkylerat PO bygger på kal-
kylerade pensionskostnader för genomsnittet i sektorn. Uppgifterna tas 
fram för att underlätta för budget och planering. Pensionskostnaderna för 
den förmånsbestämda delen varierar kraftigt i enskilda kommuner. Det re-
kommenderas därför att kommuner och regioner utgår från sina egna pens-
ionskostnader. 

De pensionsprognoser som tagits fram till kommuner och regioner av pens-
ionsadministratörerna under april 2022 bygger på regelverket för det nya 
avtalet, och är beräknade med prognosparametrar som tillhandahållits av 
SKR per den 30 mars 2022. Prognosparametrarna innebar ett rejält höjt 
prisbasbelopp, till 5,2 procent år 2023. 

Prognosen över prisbasbeloppet 2023 har dock höjts till cirka 6 procent i 
vår aktuella bedömning inför skatteunderlagsprognosen, å andra sidan har 
även prognosen för inkomstbasbeloppet höjts. Förändringar i dessa variab-
ler tar ut varandra. Sammantaget överensstämmer beräkningar från pens-
ionsadministratörerna väl med våra aktuella beräkningar över föreslaget PO 
avseende år 2023 för kommunerna som genomsnitt. 
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2022– 
2029 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognos-
underlag K 2022–2029” på nedanstående webbsida: 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteun-
derlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräk-
ningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och 
statsbidrag för åren 2022–2029. Från och med det år ett bidrag övergår från 
att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosun-
derlaget. På vår webbplats finns filer med specificering av generella och 
riktade statsbidrag. Av specificeringen av generella statsbidrag framgår 
vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och 
därmed i prognosunderlaget. Filerna återfinns på nedanstående webbsida: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/spe-
cificeringavvissastatsbidrag.31839.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 22:06) beror 
på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 
• Ny befolkningsprognos 
• Preliminär kostnadsutjämning 2023 
• Reviderad LSS-utjämning 2022 
• Preliminär LSS-utjämning 2023 

Uppdatering av modellen Skatter & bidrag 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. 
Ladda ned filen; 

• Uppdateringsfil-21015nr2.xls från webbsidan  
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skat-
terochbidragkommuner/uppdateringkommuner.1372.html 
Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera mo-
dellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. 

55 ( 56 )



   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CIRKULÄR 22:15 18 (18) 
 2022-04-28 

Information om tidpunkter under 2022 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på 
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat ny prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla 
våra nyheter, gå in på skr.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken 
ligger i den grå sidfoten. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik) finns de senaste 
uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter 
mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Patrik Jonasson (makroekonomi och 
skatteunderlaget) 08-452 73 62, Måns Norberg (sammanvägt prisindex 
kommunal verksamhet, kostnadsutjämning och LSS-utjämning) 08-
452 77 99, Åsa Högberg (modellen Skatter & bidrag) 08-452 73 63 samt 
Siv Stjernborg 08-452 77 51 eller Robert Heed 08-452 71 41 (pensioner 
och PO-pålägg). 

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

Niclas Johansson 

 Åsa Högberg 

Bilagor: 

Bilaga 1: Kostnadsutjämning 2023 prognos, kronor per invånare  
Bilaga 2: Förändring bidrag & avgift prognos 2023 mot utfall 2022, kronor 
per invånare 
Bilaga 3: Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2023 

”Prognosunderlag K-2022–2029-22015”, finns på nedanstående webbsida: 
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteun-
derlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html 
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