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Regeringens ”kommunpaket” samt preliminärt
taxeringsutfall
Regeringen fattade den 24 oktober ett beslut om åtgärder som påverkar den
kommunala ekonomin. Det handlar dels om en justering av uppräkningsfaktorerna för skatteunderlaget för åren 1996 och 1997 och dels om riktade
medel till kommuner som har en stor andel flyktingar.

Nya uppräkningsfaktorer
De föreslagna uppräkningsfaktorerna uppgår till 1,0478 respektive 1,0333 för
åren 1996 och 1997 eller sammantaget 1,0827. De tidigare, av Riksrevisionsverket (RRV) fastställda, uppgick till 1,0451 respektive 1,0265 vilket sammantaget ger 1,0728.
De nu av regeringen föreslagna uppräkningsfaktorerna överensstämmer med
vad regeringen själv räknade med i budgetpropositionen. Bland annat har
regeringen använt ett högre lönesummeantagande än RRV.
Vår egen prognos för perioden 1996–1999 (cirkulär 1996:144) påverkas inte av
de justerade uppräkningsfaktorerna.
Det beslut som regeringen nu har fattat innebär ingen förändring då det gäller avräkningsförfarandet. Det innebär att slutavräkningen för år 1997 kommer att ske i sedvanlig ordning, dvs. avräkning görs i januari 1999.
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Riktade medel till vissa kommuner
Till kommuner som har en särskild stor andel flyktingar utgår sammanlagt
200 miljoner kronor från anslaget för särskilda insatser för vissa kommuner
och landsting. Vilka kommuner som erhåller bidraget framgår av tabell 1.
Tabell 1. Bidrag enligt regeringsförslag.
Kommun

Kronor

Botkyrka
Burlöv
Falkenberg
Gnosjö
Göteborg

8 522 856
2 260 672
5 576 124
849 263
65 583 680

Katrineholm
Köping
Landskrona
Malmö
Markaryd

4 436 721
876 464
11 995 467
43 182 471
1 867 775

Norrköping
Olofström
Sävsjö
Tranås
Trelleborg

23 446 921
1 650 170
1 562 524
2 384 586
4 899 131

Trollhättan
Örebro

5 929 732
14 975 444

Summa

200 000 000

För att erhålla bidraget måste tre kriterier vara uppfyllda.
1. Andelen flyktingar som bor i kommunen och kom till Sverige under åren
1992–1995 måste vara mer än 2 procent av kommunens totalbefolkning.
2. Utflyttningen av flyktingar mottagna åren 1992–1995 får inte vara mer än
10 procent.
3. Antalet utomnordiska medborgare som är arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärd (AMS:s septemberstatistik 1996) i förhållande till kommunens
befolkning 16–64 år (SCB:s junistatistik 1996) måste vara mer än 0,8 procent.
Samtliga tre kriterier måste vara uppfyllda för att en kommun ska kunna få
del av medlen.
Fördelningen av de 200 miljoner kronorna har sedan gjorts efter hur många
flyktingar som idag är bosatta i kommunen (16 oktober 1996) och som mottogs i Sverige under åren 1992, 1993 och 1994 (flyktingar som det någon gång
har utgått schablonersättning för). För varje flykting ges 6 045 kronor. Om
antalet flyktingar är fler än de ursprungligen överenskomna för åren 1992–
1994 ges det ytterligare 3 022 kronor för dessa.
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När utbetalningen kommer att ske är än så länge oklart.
Regeringen kommer att föreslå att ytterligare 200 miljoner kronor ska utgå
från samma anslag för år 1997 under förutsättning att riksdagen godkänner
budgetpropositionen. Det finns ännu inte något förslag om vilka kommuner
som kommer att få del av dessa medel. En analysgrupp ska tillsättas med
representanter från Kommunförbundet och regeringen. Arbetet ska vara
klart före mars månads utgång 1997.

Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1995
Enligt Riksskatteverkets preliminära taxeringsutfall 1996-10-18 för inkomståret 1995 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 2,14 procent.
Enligt septemberkörningen var ökningen 2,08 procent.
Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 98 115 kronor per invånare
den 1.11.1994.
Kommunvisa preliminära slutavräkningar av skatter för 1995 enligt taxeringsutfallet redovisas i bilaga 1.

Preliminära slutavräkningar för budgetåren 1996 och 1997
Slutavräkningarna för budgetåren 1996 och 1997 skall utbetalas i januari 1998
respektive 1999.
Slutavräkningen för budgetåret 1996 med det nya preliminära utfallet för
inkomståret 1995 och med vår prognos i cirkulär 1996:144 beräknas uppgå till
minus 104 kronor per invånare 1.11.1995.
Med regeringens nya uppräkningsfaktorer för inkomståren 1996 och 1997
beräknas slutavräkningen för budgetåret 1997 uppgå till minus 115 kronor per
invånare den 1.11.1996 om vår prognos i cirkulär 1996:144 för samma år slår
in.

Disketten ”Skatter och Bidrag”
I vår Excel-modell ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras i
”Indatabladet” för att beräkningarna ska baseras på i detta cirkulär angivna
förutsättningar:
• Skriv in den procentuella utvecklingen på riksnivå av det preliminära taxeringsutfallet i cellerna B8 och B9 (2,13946).
• Skriv in den procentuella utvecklingen av det egna preliminära taxeringsutfallet i cellen B13. Observera att man måste välja ”Egen prognos” för
”Eget skatteunderlag” i beräkningarna.
• För att få rätt intäkter 1997 skriv in de nya uppräkningsfaktorerna för 1996
och 1997 i cellerna C9-D9 (4,78; 3,33). Välj sedan ”Egen prognos” för ”Rikets skatteunderlag” och bortse från intäkterna för 1998 och 1999.
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Det generella statsbidraget
I det generella statsbidraget ingår kompensation för kostnaden för lärarpensioner med följande belopp.
Tabell 2. Kompensation för kostnader för lärarpensioner.
1997
Milj kronor
Kronor per inv

1998

1999

2000

1 320

1 370

1 470

1 630

149

155

166

184

För åren 2001 till 2005 höjs det generella bidraget med 180, 210, 210, 200 respektive 140 miljoner kronor.

Minskning av det generella statsbidraget i vissa fall
Propositionen 1995/96:213 har antagits av riksdagen. Det innebär att de
kommuner som höjer skatten 1997 och/eller 1998 får minskade statsbidrag
motsvarande hälften av den ökning av skatteintäkterna som följer av den
höjda utdebiteringen.

Sjömansskatt
Förslaget att upphäva sjömansskattelagen från och med den 1 januari 1998
kommer att behandlas i skatteutskottet den 5 november och i riksdagen först
den 4 december.

Förlängd sjuklöneperiod
Riksdagen har nu antagit proposition 1995/96:209 angående bland annat
förlängd sjuklöneperiod från 14 till 28 dagar samt de ändringar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna som framgår av cirkulär 1996:144. I bilaga 4 redovisas arbetsgivaravgifterna. Observera att de avtalsenliga avgifterna för
beredskapsavtalen enligt bilaga till cirkulär 1996:144 delvis var felaktiga. Ytterligare information kommer att ges från förhandlingssektionen.

Försäljning av allmännyttiga bostadsföretag
I propositionen 1996/97:38 föreslår regeringen bland annat att om ett allmännyttigt bostadsföretag avhänder sig mer än 25 procent av det bestånd av
bostadslägenheter som företaget äger den 11 oktober 1996, skall räntebidrag
inte längre lämnas vare sig för de bostäder som överlåts eller för dem som
finns kvar i företaget. Bestämmelserna skall tillämpas på ägarförändringar
och överlåtelser som sker under tiden den 12 oktober 1996 till den 31 december 1997.
Regeringen avser att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att ”lämna
förslag dels om förutsättningarna för att ett företag skall kunna ha ställningen som ett allmännyttigt bostadsföretag, dels om villkoren för fortsatt

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1996-10-28

räntestöd för sådana företags bostäder vid försäljningar eller andra överlåtelser som berör företagen eller deras bostäder”.

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Britta Hagberg tfn 08772 42 56, Niclas Johansson tfn 08-772 42 77, Helena Milton tfn 08-772 42 12
och Clas Olsson tfn 08-772 42 25.
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