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Vägledning för kommunalekonomisk planering budgetåren 1993--1995
SKATTEUNDERLAG
Inkomst- Skatteunder- Uppräknad Garanti- Prel medel- år*)
medelskatte- nivå skattekraft
%-förändkraft
enligt
ring
skkr/inv
RSV
1991
1993
1994
1995

8.4
4.6
3.2
3.4

889.84 1992
951.11 126.47
977
125.6
1 005
124.7

lagsökning

2.6

*) Från och med 1993 identiskt med kommunens budgetår.
Exempel på uppräkning av skatteunderlag
Budgetår 1993: Skatteunderlag 1991 x 1 026 x 1 046
Budgetår 1994: Skatteunderlag 1992 x 1 046 x 1 032
Budgetår 1995: Skatteunderlag 1993 x 1 032 x 1 034
De grundantaganden som skatteunderlagets utveckling baseras på har sedan i våras
nedreviderats. Å andra sidan medför de senaste politiska uppgörelserna (se cirkulär 136 och
141) samt beslutet att slopa schablonavdraget en positiv nettoeffekt på skatteunderlaget.
Samtidigt har regeringen deklarerat att nettoeffekten ska tillföras staten. När det gäller
effekterna av att schablonavdraget slopas beräknar regeringen att beloppet motsvarar en
kommunal avgift på 405 kronor per invånare (jämför bifogade pressmeddelande).
Om de föreslagna effekterna av ändringarna vad gäller grundavdrag, sjukförsäkring samt
pensioner skulle hanteras på samma sätt som schablonavdraget skulle det medföra en
ytterligare avgift på cirka 35 kronor per invånare eller sammantaget en avgift på cirka 440
kronor per invånare enligt våra preliminära beräkningar.
Vi återkommer med besked när information finnes.
PRISER OCH BASBELOPP
Den genomsnittliga prisökningen (KPI) väntas 1993 uppgå till cirka 4 procent. För vardera
åren 1994 och 1995 väntas ökningen bli cirka 3 procent. Prisökningstakten exklusive
momseffekter väntas bli cirka 3 procent per år under hela perioden.
Basbeloppet för år 1993 uppskattas till 34 100, 1994 till 35 500 och 1995 till 36 600.
SLUTREGLERING AV 1992 ÅRS SPECIALDESTINERADE STATSBIDRAG OCH 1991 ÅRS
SKATT

Utbetalningen av 1992 års specialdestinerade statsbidrag kommer att ske efter nu gällande
regler. Sålunda kommer utbetalning och/eller slutreglering av berörda statsbidrag att ske
under första halvåret 1993. Det totala beloppet har av finansdepartementet uppskattats till
11 370 miljoner kronor.
Enligt den nu redovisade skatteunderlagsprognosen återstår cirka 14 procent av
avräkningslikviden att utbetalas under 1993. Andelen kan slutgiltigt bestämmas först när
utfallet för 1992 års taxering föreligger och när uppräkningsfaktorn för skatteunderlaget
avseende 1993 års budget är fastställd. Detta kommer att ske tidigast i mitten av december
månad, senast 25 januari 1993.
ÅTERBETALNING FRÅN STATEN AV TILLFÄLLIG EXTRA
SKATTEUTJÄMNINGSAVGIFT 1992
Belopp motsvarande den tillfälliga skatteutjämningsavgiften på 25 öre per skattekrona som
kommunerna betalar under 1992 ska återföras från staten till kommunerna under åren 1993
och 1994. (jämför bifogade pressmeddelande). För 1993 ska dels övergångsreglerna i det nya
statsbidragssystemet finansieras med dessa pengar dels ska de kommuner som förlorade
mest på 1991 års skattereform få del av pengarna. Samma princip vad gäller speciell
kompensation för skattereformen ska gälla för 1994.
ARBETSGIVARAVGIFTER 1993
Enligt uppgifter från finansdepartementet kommer även kommunernas arbetsgivaravgifter
att sänkas med 4.3 procentenheter 1993 i enlighet med den senaste politiska uppgörelsen (se
cirkulär 141). Detta för att bibehålla dagens konkurrensförhållanden. Den minskade kostnad
som detta innebär för kommunerna kommer staten att ta tillbaka på något sätt.
Kostnadssänkningen motsvarar cirka 540 kronor per invånare.
KBT OCH BOSTADSBIDRAG
I bifogade pressmeddelande från finansdepartementet framgår det att kommunerna får
bibehålla ansvaret för KBT och övriga bostadsbidrag under helåret 1993. Regeringen avser
att återföra motsvarande medel till kommunerna. Administrationskostnader samt bidrag
överstigande nuvarande statsbidragsregler kommer kommunerna sålunda att få finansiera
under åtminstone helåret 1993.
SAMMANFATTNING
Skatteinkomster och statsbidrag kan preliminärt beräknas enligt den redovisade prognosen.
Ett belopp motsvarande en avgift på sammantaget cirka 980 (440 + 540) kronor per invånare
minskar inkomsterna under 1993.
Arbetsgivaravgifterna sänks med 4.3 procentenheter.
Kostnad för administration och bidrag utöver statsbidragsreglerna för KBT och övriga
bostadsbidrag, belastar 1993 års budget.
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