Cirkulärnr:
Diarienr:
Handläggare:
Avdsek:
Datum:
Mottagare:

Rubrik:
Ersätter:

1991:9
1991:0044
Ingmar Rosén
KES Finans
1991-01-09
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Socialnämnden
Personalkontoret
Personalomkostnader 1991 - preliminära uppgifter
1990:13

PERSONALOMKOSTNADER 1991 - preliminära uppgifter
Förändringar har skett beträffande avgifter för 1991 och ytterligare ändringar förväntas
senare under året.
LAGSTADGADE AVGIFTER
Nivån för de lagstadgade avgifterna har fastställts för perioden 1991-01-01--1991-06-30.
Arbetsmiljöavgiften har upphört i enlighet med tidigare riksdagsbeslut och lagstadgade
avgifter minskar till följd av detta med 1.5 procentenheter.
Allmänna löneavgiften höjs från årsskiftet med 1.3 procentenheter från 0.34 till 1.64 procent.
Höjningen gäller enligt riksdagsbeslut endast för första halvåret 1991. Bakgrunden till denna
tillfälliga höjning är att förslaget om löneskatt på pensioner skall utredas vidare (se cirkulär
1990:149).
De lagstadgade avgifterna kommer som en följd av dessa förändringar att sammanlagt
sänkas med 0.2 procentenheter till 38.77 procent av lönesumman under första halvåret 1991.
Till följd av de beslut som redan nu är fattade kommer lagstadgade avgifter under andra
halvåret 1991 att uppgå till 37.47 procent.
AVTALSENLIGA AVGIFTER
Förhandlingar pågår om avtalsförsäkringarna. Generellt föreligger stort behov av ett höjt
avgiftsuttag till följd av särskilda löneskatten och avkastningsskatten hos
försäkringsbolagen. Om AGS- uttaget återställs till 1989 års nivå (+1.0 procentenhet)
kommer de avtalsenliga avgifterna sammantaget (inklusive löneskatt och avkastningsskatt)
att uppgå till preliminärt 2.50 procent.
KOMPLETTERINGSPENSION
Kompletteringspensionen förblir oförändrad under första halvåret 1991, dvs 2.5 procent av
lönesumman. Under förutsättning att riksdagen under våren 1991 beslutar att ta ut löneskatt
på utbetalda pensioner kommer, som vi tidigare aviserat, den kommunala
kompletteringspensionen att behöva höjas med preliminärt 0.6 procentenheter från
halvårsskiftet.
PERSONALOMKOSTNADER - TOTAL UTTAGSPROCENT
Exakt uppgift om avgifterna för 1991 är således inte tillgänglig till följd av osäkerheten
beträffande avtalsförsäkringarna. Preliminärt skulle avgifterna bli enligt följande.
UTTAGSPROCENT 1991

Första
halvåret

Andra
halvåret

Sjukförsäkring
10.10
10.10
Tilläggspension
13.00
13.00
Folkpension
7.45
7.45
Delpension
0.50
0.50
Barnomsorg
2.20
2.20
Arbetsskada
0.90
0.90
Arbetarskydd
0.35
0.35
Arbetsmarknad
2.16
2.16
Vuxenutbildning
0.27
0.27
Lönegaranti
0.20
0.20
Allmän löneavgift
1.64
0.34
LAGSTADGADE AVGIFTER
38.77
37.47
AGS-KL
TFA-KL
TGL-KL
AVTALSENLIGA AVGIFTER

1.70 prel
0.30 prel
0.50 prel
2.50 prel

KOMPLETTERINGSPENSION 2.50
PO-PÅLÄGG, TOTALT
PO-PÅLÄGG, avrundat

1.70 prel
0.30 prel
0.50 prel
2.50 prel
3.10 prel

43.77 prel
43.07 prel
43.8
43.1

Den totala uttagsprocenten för olika grupper blir enligt följande (uppgifterna enligt
kommunala avtal är preliminära, övriga uppgifter är definitiva).
Omkostnadspålägg, %, första halvåret 1991
Anställda Förtroende- Bered- LO-anknutna
enligt valda, upp- skaps- avtal m m
kommunala dragstagare avtalet
avtal
m fl
(BEA)
LAGSTADGADE AVGIFTER
AGS-KL, AGS

38.77

38.77

38.77 38.77

1.70 prel 1.60 1.60 TFA-KL, TFA
0.30 prel 0.85 0.85 STP
3.13 3.13 AGB
0.10 TGL-KL, TGL
0.50 prel 0.62 0.62

AVTALSENLIGA AVGIFTER 2.50 prel KOMPLETTERINGSPENSION 2.50
TOTALT
43.8
38.8

45.0

45.1

-

43.77 prel 38.77

6.20
-

6.30
-

44.97 45.07 TOTALT (avrundat)

LÄRARNA
Beslutet om enhetligt kommunalt huvudmannaskap för skolan får till följd att lärarlönerna
bör beläggas med sociala avgifter fullt ut, dvs på samma nivå som övriga anställda enligt
kommunala avtal. Dessa ökade kostnader avses dock kompenseras genom ett särskilt
bidrag. Beträffande närmare innebörd av statsbidrag till kommunernas kostnader för
pensions- och vissa andra trygghetsförmåner till lärare, skolledare och syofunktionärer
hänvisas till cirkulär 1990:165.
BAS FÖR BERÄKNING AV OMKOSTNADSPÅLÄGG
Normalt beräknas sociala avgifter på hela lönesumman. För vissa ersättningar och
traktamenten gäller andra regler.

Milersättning: Lagstadgade avgifter utgår på den del av ersättningen som överstiger 12
kronor per mil.
Inrikes traktamente: Lagstadgade avgifter utgår på den skattepliktiga delen.
Utrikes traktamente: Inga sociala avgifter utgår om traktamentena baseras på det statliga
resereglementet.
Fri bil: Endast lagstadgade avgifter. Baseras på förmånsvärdet.
Subventionerade måltider: Lagstadgade avgifter, som baseras på mellanskillnaden mellan
44.20 kronor och det erlagda priset.
Kommunala måltider (skola, äldreomsorg, barnomsorg): Självkostnaden minskad med erlagt
pris utgör grunden för lagstadgade avgifter.
Pedagogiska måltider (tillsynsskyldighet eller dylikt inom barn- och äldreomsorg): Inga
sociala avgifter utgår.
Närmare information kommer att lämnas från oss så snart definitiva uppgifter föreligger.
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