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Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren
1990-1992
Medelskattekraften för budgetåret 1990 beräknas uppgå till 655
skattekronor per invånare. Detta är något lägre än vad som
tidigare angetts. Skillnaden beror främst på att
pensionsinkomsternas tillväxt under 1988 nu bedöms ha varit
något lägre än vad som tidigare antagits.
Lönesumman i riket för de tre inkomståren 1988-1990 antas öka
med 9,3 procent, 9,1 procent respektive 7,0 procent, varav
sysselsättningsutvecklingen svarar för cirka 1,9, 1,5 respektive
0,8 procentenheter.
För 1990 uppgår kommunernas kostnad för överhäng från 1989
års avtal för kommunalt anställd personal till genomsnittligt 1,6
procent. Till detta kommer kostnader för nytt avtal och
löneglidning.
Den genomsnittliga prisökningen 1989 och 1990 uppskattades
till drygt 6 procent respektive knappt 5 procent innan förslagen i
kompletteringspropositionen var kända. Innehållet i
kompletteringspropositionen har redovisats i cirkulär 1989:59.
Om samtliga förslag genomförs kan den genomsnittliga
prisökningen 1989 och 1990 uppskattas till ca 7,5 procent
respektive ca 6 procent. Vidare kommer PO-påläggen på grund
av den föreslagna höjningen av löneavgiften fr o m 89-09-01 att
på årsbasis öka med ytterligare 0,67 procentenheter 1989 och
med 1,33 procentenheter 1990. Tillsammans med redan
beslutade förändringar om PO-pålägget ökar de på årsbasis med
1,11 procentenheter respektive 1,63 procentenheter.
Inför 1991 planeras en genomgripande skattereform vad avser
både direkta och indirekta skatter. Om avräkningsförfarandet
med kommunalskatten mellan stat och kommun bibehålls
oförändrat påverkas kommunernas skatteintäkter först fr o m
budgetåret 1993. De kommande förslagen om de indirekta
skatterna torde däremot komma att påverka åtminstone
transfereringarna mellan stat och kommun redan 1991.
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