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Riksdagsbeslut om den kommunala ekonomin 
I kompletteringspropositionen föreslogs att neutraliseringsavgiften för 
andra halvåret 1994 skulle uppgå till 1 186 kronor per invånare. I proposi-
tionen förutsattes att barnomsorgslagen skulle träda i kraft den 1 juli 1994. 
Den gäller emellertid först från den 1 januari 1995.          

Riksdagen har därför fastställt neutraliseringsavgiften för andra halvåret 
1994 till 1 226 kronor per invånare. För de kommuner som höjde utdebite-
ringen 1994 uppgår avgiften andra halvåret 1994 till 1 520 kronor per invå-
nare och för de landstingsfria kommunerna till 1 575 kronor per invånare. 
För 1995 bifölls propositionens förslag om en avgift på 1 086 kronor per in-
vånare och för de landstingsfria kommunerna 1 435 kronor per invånare. 

I övrigt beslöt riksdagen enligt propositionens förslag, se cirkulär 1994:78 
och 1994:81. 

 

Information om 1994 års taxeringsutfall 

Uppgifter om preliminärt utfall av taxeringen 1994 kommer att redovisas av 
skattemyndigheterna löpande under andra halvåret i år. I bilagda prome-
moria från Riksskatteverket beskrivs innehållet i de datalistor som kommer 
att sändas till kommunerna. Preliminära uppgifter kommer att vara distri-
buerade den 4 augusti, 19 augusti, 14 september och 19 oktober. Slutliga 
uppgifter kommer i början av december. 

Vi avser att vid samtliga tillfällen, utom den 19 augusti, redovisa kommun-
visa beräkningar av skatteintäkter för 1995, slutavräkning för 1993 och del-
avräkning för 1994.  
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Riksrevisionsverket (RRV) skall senast den 15 augusti preliminärt beräkna 
och senast den 20 december fastställa uppräkningsfaktorer för 1994 och 
1995. 

 I RRV:s senaste budgetprognos (1994-06-06) beräknas uppräkningsfakto-
rerna för åren 1993 och 1994 uppgå till 1,14 respektive 3,02 procent. De fast-
ställda uppräkningsfaktorerna för dessa år är 0,92 respektive 4,05 procent. 
Någon beräkning av uppräkningsfaktorn för 1995 har inte offentliggjorts.    

I cirkulär 1994:81 redovisas förbundets beräkningar av uppräkningsfakto-
rerna. För åren 1993 - 1995 uppgår de till 0,5, 3,4 respektive 4,3 procent. I 
slutet av september avser vi att revidera denna prognos. 
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