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Avstämning av Riksdagens beslut inför 1993
Riksdagen har under veckan 14-18 december beslutat om ett antal olika frågor som får
effekter på kommunernas ekonomi. Vi har tidigare informerat om innehållet i
propositionerna (se bilaga 1). I flertalet fall överensstämmer riksdagens beslut med dessa.
De beslut som nu tagits av riksdagen är enligt följande.
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Nytt statsbidragssystem
Nytt system för utbetalning av kommunalskatt
Övergångsregler
Reducering av avräkningslikviden
Återbetalnng av 25-öringen
En allmän sjukförsäkringsavgift
Sänkt ersättningsnivå i sjukförsäkringen
Införande av karensdag från 1 april 1993
Sänkt utbetalning av pensioner m fl åtgärder
Sänkt grundavdrag från 1994
Utökade arbetsmarknadsåtgärder
Sänkta arbetsgivaravgifter
Höjd moms
Bostadsbidrag
Nytt system för KBT från 1 mars 1993
Avgifter på sjukhem från 1 mars 1993
Ekonomisk reglering stat och kommun
Höjd milersättning för resor med bil

Beslutet om en karensdag gäller från 1 april. Den minskade kostnad som därmed uppstår för
arbetsgivaren tas tillbaka genom att sjukförsäkringsavgiften höjs. Höjningen tas ut redan
från 1 januari, men endast med 0.47 procentenheter. Resterande höjning sker 1 januari 1994.
Den lagstadgade avgiften framgår av bilaga 2.
Beträffande KBT och avgifter på sjukhem har vissa förändringar skett gentemot de lagda
propositionerna. Information om detta har lämnats i cirkulär 1992:187.
Taket i det nya KBT-systemet från 1 april 1993 blir 3 000 kronor, jämfört med propositionens
förslag på 2 800 kronor. Kommunernas övertagande av rätten att sätta avgifter på sjukhem
m m har skjutits upp till 1 mars 1993. Det belopp som ska regleras mellan stat och kommun
uppgår därmed till 560 miljoner kronor.
Summan av de regleringar som ska ske för 1993 blir efter denna justering 6.4 miljarder
kronor. Avgiften per invånare uppgår till 739 kronor, vilket framgår av bilaga 3.

I den ekonomiska regleringen mellan stat och kommun är det två poster som inte beaktats.
Det gäller besluten om höjt pensionstillskott respektive höjd milersättning (från 12 till 13
kronor). Dessa två beslut minskar kommunernas skatteunderlag. Hur stor effekten blir och
hur den ska hanteras avgörs först under våren 1993. Förmodligen kommer detta att regleras
i samband med avräkningen av kommunalskatt och statsbidrag i januari 1994.
UPPRÄKNAD MEDELSKATTEKRAFT
Den definitiva medelskattekraften enligt 1992 års taxering uppgår till 891.30 skattekronor
per invånare.
Enligt Riksrevisionsverket (RRV) ska underlaget räknas upp med 1.0205 för 1992 och med
1.0240 för 1993. Uppräkningen till 1993 blir därmed totalt 1.044992. Den uppräknade
medelskattekraften uppgår till 926.51 skattekronor per invånare.
GARANTINIVÅN 1993
Enligt vår bedömning blir garantinivån 127.23 procent för 1993.
AVRÄKNINGSLIKVIDEN 1993
Kommunalskattefordran på 1991 års skatteinkomster, den s k avräkningslikviden uppgår till
26.7 miljarder kronor. Denna fordran ska enligt riksdagens beslut reduceras med tre poster
(se bland annat cirkulär 1992:162).
Enligt våra beräkningar återstår efter reduceringen 5.9 miljarder kronor dvs 22 procent av
avräkningslikviden.
Respektive kommun kommer således att få ut 22 procent av den beräknade egna
avräkningslikviden. Beloppet utbetalas med en sjättedel under månaderna juli till december
1993.
Avräkningslikviden beräknas definitivt av Riksskatteverket först under våren 1993. Denna
uppgift kommer därför inte att finnas med i skattemyndighetens redovisning den 25 januari.
Vi återkommer med bedömningar över 1994 års avräkningslikvid i januari månad.
DEFINITIVA BERÄKNINGAR AV SKATT OCH BIDRAG
Skattemyndigheterna ska senast den 25 januari lämna besked om definitiva skatter och
bidrag för 1993.
I början av januari kommer vi att skicka ut uppgifter om skatter och bidrag för enskilda
kommuner för åren 1993 - 1995.
Under januari månad kommer vi även att ha sammanställt en skrift som kort sammanfattar
de nya systemen för statsbidrag och utbetalning av kommunalskatt.
Till Er alla från oss alla på finanssektionen önskar vi
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
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Kommunalekonomi och personalpolitik
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