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Taxeringsutfall den 17 augusti 1993 och prognos för skatter och bidrag 1993-1997 
 
PRELIMINÄRT TAXERINGSUTFALL DEN 17 AUGUSTI 1993 
 
Mellan 1991 och 1992 har skatteunderlaget ökat med 2.98 procent. Medelskattekraften 
uppgår till 911.11 skkr/inv. 
 
SKATTER OCH BIDRAG 1993-1997 ENLIGT BILAGA 1 
 
I bilaga 1 finns en kommunvis beräkning av skatter och bidrag för 1994-1997. Beräkningarna 
bygger på preliminärt taxeringsutfall från den 17 augusti samt Kommunförbundets 
skatteunderlagsprognos från maj månad. Vi kommer med en ny skatteunderlagsprognos i 
månadsskiftet september/oktober. Den uppräknade medelskattekraften för 1994 uppgår 
enligt prognosen till 963.02 skkr per invånare. Övriga förutsättningar i beräkningarna 
framgår av bilaga 1. 
 
Beräkningarna för enskilda kommuner (se bilaga) är gjorda med "Simuleringsmodellen för 
skatter och statsbidrag", som finns att köpa på diskett. Beställningsblankett finns i bilaga 2. 
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  Björn Larsson 
 
Bilagor - OBS bilaga 1 är specifik för varje enskild kommun. Därför skickas denna bilaga 
endast ut till kommunerna. 
 
 
 
BILAGA 
 
SIMULERINGSMODELL FÖR SKATTER OCH GENERELLA STATSDLBIDRAG 
 
På mångas begäran har vi nu tagit fram en kommunvis simuleringsmodell för skatter och 
generella statsbidrag för åren 1993-1997. Modellen finns på diskett och är gjord i följande 
format; excel 4.0, excel 3.0, excel 2.1, wks, wk1, wk3, skv, dif, slk. 
 



I bilaga 1 framgår vilka indata som finns med på disketten och som kan bytas ut mot egna 
antaganden, samt resultatet för åren 1993-1997. Resultaten korrigeras automatiskt när 
antagandena förändras. Detta gäller såväl Kommunförbundets, som era egna antaganden. 
 
Vi tar på beställning fram en kommunspecifik diskett för en kostnad av 1 000 kronor (plus 
moms och porto). Beställning kan ske på bifogad blankett. 
 


