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Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1990--1992
Den genomsnittliga prisökningen för 1989 beräknas uppgå till 6.8 procent och för 1990
till cirka 6 procent.
Den totala lönesumman i riket, som utgör cirka 80 procent av skatteunderlaget,
beräknas öka med 10.5 procent 1989 och med drygt 8 procent 1990. I beräkningarna i
våras underskattades framför allt konsekvenserna av löneavtalen. Avtal och
löneglidning beräknas nu till 8.7 procent 1989 respektive 7 procent 1990. Resterande
del av lönesummeförändringen utgörs av sysselsättningsökningen i riket.
Medelskattekraftens utveckling för budgetåren 1990--1992.
Budgetår

Medelskattekraft
skkr/inv

1990
1991
1992

654.931)
728
793

Proc förändring
Medel- Skatteskatte- underlag
kraft
9.2
11.1
9.0

9.8
11.6
9.4

1) Enligt Riksskatteverkets prognos 1989-09-09.
Skatteunderlagets ökningstakt beräknas bli lägre för budgetåret 1992 än för 1991 vilket
till stor del hänger samman med bedömningarna över lönesummans utveckling 1990.
Eftersom 1990 års avtal i många fall ännu inte är klara är beräkningarna osäkra.
För kommunalt anställd personal finns inget avtal för 1990. "Överhänget" från 1989 års
avtal ger en lönekostnadsökning på 1.6 procent 1990. Till det kommer kostnader för
nytt avtal och löneglidning. För lärarna pågår för närvarande avtalsförhandlingar.
Under perioden 1 september 1989 - 31 december 1990 införs en särskild
arbetsmiljöavgift på 1.5 procent. För perioden januari till och med augusti 1989 uppgår
därmed PO-påläggen till 41.4 procent och resterande del av året till 42.9 procent.
Utslaget på hela 1989 är PO-påslaget 41.9 procent.
För 1990 uppgår PO-påslaget till 43.2 procent och för 1991 minskar påslaget med 1.5
procentenheter till 41.7 procent om inga andra ändringar vidtas.
Inför 1991 planeras en genomgripande skattereform för både direkta och indirekta
skatter. Den föreslagna förändringen får effekt på kommunernas skatteunderlag från
och med budgetåret 1993 vad gäller de direkta skatterna. Någon
skatteunderlagsprognos tas därför ej fram för detta år. Förslagen beträffande de
indirekta skatterna påverkar kommunerna redan 1991.

Intentionerna med skattereformen är bland annat att dämpa den höga
prisökningstakten. Av förslaget följer dock en allmän prisökning av engångskaraktär
för 1991. Ytterligare information om skatteutredningarna översänds i särskilt cirkulär
inom kort.
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