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Internränta för år 2023 
Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 
0,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2022 som är 1,0 
procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplå-
ningskostnader. 

I kommunsektorn har nyupplåningskostnaden under flera år varit lägre än kost-
naden för de lån som förfaller, vilket lett till att den genomsnittliga upplånings-
kostnaden sjunkit. Förfall av fasta lån/räntebindningsderivat med relativt höga 
räntenivåer har hittills också bidragit till räntenedgången. Bedömningen är att 
räntenivån nu har bottnat och att lånen som förfaller inte längre bidrar till att ge-
nomsnittliga räntan sjunker. Marknadsbedömningen är också att räntan kommer 
börja stiga de närmaste åren. 

Enligt Kommuninvest var den genomsnittliga räntan för kommunsektorns upp-
låning 0,86 procent år 2021. Simulering utifrån marknadsränteläge, låneportföl-
jer och förfall visar på en svagt ökande räntenivå de närmaste åren. Vi föreslår 
därför en höjning av internräntan 2023 till1,25 procent. Internräntan föreslås i 
kvarts procent och avrundas uppåt. 

Det är regionen som själv bestämmer vilken internränta man ska tillämpa. För 
att erhålla en korrekt internränta för den enskilda regionen bör internräntan be-
räknas utifrån den egna genomsnittliga räntekostnaden för sin egen upplåning. 
Den av SKR föreslagna internräntan tas fram som ett underlag för beräkning av 
kapitalkostnader på (aktiverade) investeringar vid budgetering och intern styr-
ning för de regioner som inte kan beräkna internräntan utifrån sin egen upplå-
ning. 
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Internräntan är endast för internt bruk 
Det förekommer att internräntan används i andra sammanhang. Det är viktigt att 
uppmärksamma att den av SKR föreslagna internräntan endast avser budgete-
ring och intern styrning och inte ska användas i externredovisningen, till exem-
pel vid beräkning av nuvärde av en avsättning. För externredovisningen gäller 
den ränta som anges i lag och/eller rekommendationer. 

Huvudsakliga underlaget för internräntan är data urtagna ur KI Finans skuldda-
tabas vid årsskiftet året före aktuellt år. Från denna källa erhålls aktuell lånekost-
nad för merparten av kommunsektorns skuld, samt genom en simulering även 
lånekostnaden i sektorn vid nästkommande årsskifte. Som kompletterande input 
används även information angående övrig praxis i sektorn samt övrig relevant 
information. 

Läs gärna mer om ränteanalysen på Kommuninvests webbplats: 

https://kommuninvest.se/forskning/kommunsektorns-skuldforvaltning/fordjup-
ning/ 

Frågor med anledning av detta EkonomiNytt besvaras av Siv Stjernborg, tfn 08-
452 77 51, siv.stjernborg@skr.se . 
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