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Statliga åtgärder som berör kommunernas ekonomi 
 
Vi har tidigare i cirkulär 1989:12 och 1989:59 informerat om 
föreslagna åtgärder i budgetpropositionen och 
kompletteringspropositionen. 
 
Sedan kompletteringspropositionen lades fram har dock 
förslagen beträffande höjd moms och höjd allmän löneavgift 
samt slopade livsmedelssubventioner ersatts med bland annat 
tvångssparande, höjda energiskatter och en arbetsmiljöavgift. 
 
Förslagen har nu behandlats av riksdagen och beslutats enligt 
följande. 
 
SKATTEUTJÄMNING 
 
Skatteutjämningsavgifterna höjs från och med 1 januari 1990. 
Den allmänna skatteutjämningsavgiften uppgår därmed till 69 
öre för kommunerna och 46 öre för landstingen. Avgiften tas ut 
enbart på det egna skatteunderlaget. 
 
Den särskilda skatteutjämningsavgiften skärps från och med 
1990 varvid 38 av de 45 kommuner som ligger utanför 
skatteutjämningssystemet får betala den särskilda avgiften (se 
cirkulär 1989:59). 
 
STATSBIDRAGEN TILL BARNOMSORG 
 
Statsbidragen till barnomsorgen höjs med cirka 900 miljoner 
kronor från och med 1 januari 1990 (se cirkulär 1989:59). 
 
Från och med 1984 finns inte längre någon följsamhet mellan 
statsbidragen till barnomsorgen och pris- och 
löneutvecklingen. Riksdagens beslut om höjda statsbidrag 
innebär därför endast att kompensation i princip ges för 1989 
års pris- och löneökning. 
 
HÖJDA ARBETSGIVARAVGIFTER 
 
En tillfällig arbetsmiljöavgift införs från och med 1 september 
1989 till och med 31 december 1990. Avgiften uppgår till 1,5 
procent av lönesumman. Betalningsskyldiga är samtliga 
arbetsgivare, dvs även kommuner och landsting. 
 
Medlen tillförs en särskild fond, arbetslivsfonden, och ska 
användas till bidrag åt arbetsgivare för olika 
rehabiliteringsinsatser och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 
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Regeringen ska återkomma till riksdagen beträffande bland 
annat tillämpningsföreskrifter, fördelning och utbetalning av 
fondens tillgångar. 
 
Arbetsmiljöavgiften kostar kommunerna drygt 1 miljard kronor 
för helt år. I kostnadsberäkningen ingår även lärarna. 
 
ATP-avgiften höjs med 2,0 procentenheter och 
folkpensionsavgiften sänks med 2,0 procentenheter från och 
med 1990 (se cirkulär 1989:59). 
 
De totala sociala avgifterna för kommunalt anställda uppgår 
därmed till 43,2 procent för 1990. 
 
HÖJDA ENERGISKATTER 
 
Energiskatterna höjs från och med 1 juli 1989 enligt följande 
 
          
Förändring 
         i 
procent 
 
Elskatten   2 öre/kwh        27.7-
40.0 Oljeskatten 100 kr/kubikmeter  11.6 Kolskatten   5                      
 
REGIONAL INVESTERINGSAVGIFT 
 
En tidsbegränsad investeringsavgift på vissa byggnadsarbeten 
införs från och med 27 maj 1989 till och med 31 december 1990 i 
Stockholms län (exklusive Norrtälje och Södertälje) samt i 
Uppsala och Håbo kommuner. 
 
Avgiften utgår med 10 procent på oprioriterade 
byggnadsarbeten såsom bensinstationer, bilverkstäder, butiks-, 
kontors-, bank-, hotell- och restauranglokaler samt sporthallar, 
idrottsanläggningar, samlingslokaler och 
förvaltningsbyggnader. Avgiften tas dock endast ut om 
byggnadskostnaden överstiger 5 miljoner kronor. Vård- och 
servicelokaler är dock befriade från avgift. 
 
Innefattar byggnadsarbetet både avgiftsbelagt och inte 
avgiftsbelagt byggnadsarbete anses projektet vara avgiftsbelagt 
om den avgiftsbelagda delen utgör mer än 50 procent av hela 
byggnadsarbetet. 
 
Syftet med avgiften är att dämpa överhettningen på 
byggmarknaden och vidga utrymmet för produktion av nya 
bostäder. 
 
TILLFÄLLIG REGIONAL FASTIGHETSSKATT 
 
En tillfällig fastighetsskatt införs på kontorslokaler, butiker, 
hotell, restauranger och liknande inom Stockholms län 
(exklusive Norrtälje och Södertälje) samt Uppsala och Håbo 
kommuner. Bostäder och industrilokaler är dock undantagna. 
 
Underlaget för fastighetsskatt höjs därmed från nuvarande 55 
procent av taxeringsvärdet till hela taxeringsvärdet och tas ut 
endast vid ett tillfälle (= 1991 års taxering). 
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Allmänna byggnader är i princip undantagna från skatteplikt, 
dock ej kommunala byggnader som används för affärsdrivande 
verksamhet. Den höjda fastighetsskatten kan dock indirekt 
påverka kommunerna genom ökade hyreskostnader. 
 
ARBETSGIVARINTRÄDET 
 
Kommunernas arbetsgivarinträde för lärarpersonalen slopas 
från och med 1 juli 1989 vad gäller föräldrapenning vid barns 
födelse. 
 
Kommunernas lönekostnader för lärare  minskar därmed varför 
statsbidraget till lärarlöner sänks med cirka 230-250 miljoner 
kronor. Minskningen motsvarar cirka en procent på 1989/90 års 
veckotimpriser. 
 
INKOMSTSKATT 1990 
 

Den närmare utformningen av 1990 års skatteskalor beslutas av riksdagen när 
avtalsförhandlingarna i stort sett har slutförts 

.SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Kommunalekonomi och samhällsplanering 
Finansiering och samhällsekonomi 
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