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Kompletteringspropositionen och förslaget till nytt statsbidragssystem
Regeringens s k kompletteringsproposition har överlämnats till riksdagen. Propositionen
består i år av två delar. Den första delen innehåller regeringens syn på den ekonomiska
politiken m m. Den andra delen innehåller allmänna riktlinjer för den kommunala ekonomin
och förslag till en omläggning av statsbidragssystemet för kommunerna.
REGERINGENS SYN PÅ DEN EKONOMISKA POLITIKEN
Regeringen har slagit fast en långsiktig utgiftsstrategi för finanspolitiken. Regeringens
långsiktiga mål är att avlägsna underskottet i de offentliga finanserna. Åtgärder
motsvarande drygt 30 miljarder kronor ska vidtas under de närmaste tre åren.
Bland de åtgärder som föreslås respektive aviseras är:
- Indragning med 7.5 miljarder kronor från kommuner och landsting.
- Införande av två karensdagar från och med 1993. En proposition ska läggas fram till
hösten.
- Upptrappning av den garanterade räntan.
- Minskade bostadssubventioner.
- Översyn av pensionssystemet.
En omläggning föreslås ske av energibeskattningen där energiskatten för industrin sänks
och koldioxidskatten för hushållen höjs på grund av miljöpolitiska skäl.
För att kompensera hushållen för den ökade skattebelastningen föreslås att den generella
momssatsen sänks från 25 till 22 procent från och med 1 januari 1993.
Regeringen föreslår att schablonavdraget på 4 000 kronor i inkomstslaget slopas och ersätts
med regler som begränsar avdragsrätten. Kostnader för resor mellan bostaden och arbetet
skulle därmed endast bli avdragsgilla till den del de överstiger 4 000 kronor. Övriga
kostnader som täcks av schablonavdraget föreslås endast bli avdragsgilla till den del de
överstiger 1 000 kronor. De nya reglerna föreslås gälla från och med 1994 års taxering.
Med hänsyn till de försämrade utsikterna på arbetsmarknaden föreslås att de ungdomar
som lämnar två-åriga gymnasieutbildningar bereds ökade möjligheter till ett tredje
påbyggnadsår.
REGERINGENS SYN PÅ DEN KOMMUNALA EKONOMIN

Regeringen föreslår att ett nytt generellt statsbidragsförslag införs från och med 1993.
Förslaget bygger på den kommunalekonomiska kommitténs betänkande som lämnades i
december 1991.
En sammanfattning av förslaget till ett nytt statsbidragssystem resektive effekterna för
enskilda kommuner redovisas i bilaga 1-7.
Förslaget utgår från två grundläggande förhållanden:
- Kravet på samhällsekonomisk balans är överordnat alla andra krav.
- Rollfördelningen mellan stat och kommun måste vara tydlig.
Med hänvisning till det samhällsekonomiska läget bedömer regeringen att det nya
statsbidraget kommer att utvecklas mycket restriktivt under åren 1993--1995.
För 1993 kommer statsbidraget av samhällsekonomiska skäl att minska med 7.5 miljarder
kronor. Av indragningen faller 5.2 miljarder kronor på kommunerna.
Regeringen föreslår också att skattestoppet förlängs till att även omfatta 1993. Om en
kommun hamnar i en akut ekonomisk situation föreslås detta i sista hand hanteras i särskild
ordning genom att regeringen föreslår riksdagen en lagändring som ger utrymme för
skattehöjningar.
Har Du frågor på bifogade innehåll ring 08-772 41 00 och fråga efter Björn Larsson, Lennart
Tingvall, Tom Nilsson eller någon av undertecknade.
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