
Kommunerna
øchkrav90-taet -

restriktioner

LU90un20Bilaga



/Zøv/Kå
0a.:

MâiaM



Finansdepartementet
Stockholm 1990

90-taletKommunerna på
restriktionerochkrav-

Svenska
Kommunförbundet

Bilaga till Iiångtidsutredningen20 1990



omfat-bibliografi SOU ochutgivit Dshar överFörlagetAllmänna somen
106 47från Förlagets Kundtjänst,1981-1987. kan köpasDenårentar

STOCKHOLM.
38-l2078-X.Best. nr.

friexemplar kanellerberättigade till remissexemplarBeställare ärsom
adress:underbeställa sådana

förvaltningskontorRegeringskansliets
SOU-förrådet

STOCKHOLM103 33
8°- l2°° interntTelefontid extern och08/763 23 20Tel: a

l2°°- l6°° interntl005 endast08/763

91-33-10563-2ISBNTryckeriNorstedts
0375-25074ISSN1990Stockholm



dLå

utpegdiiirsigen
Förord V

Långtidsutredningen 1990 inom ñnansdepartementetsutarbetas struktur-
politiska enhet. l samband med utredningen har antal specialstudierett
genomförts. Huvuddelen dessa publiceras bilagor till utredningensav som
huvudrapport.

Föreliggande bilaga har inomutarbetats Svenska Kommunförbundet
där sektionschefen Karin Rudebeck haft huvudansvaret for rapportens
utformning. bilaganI redogörs för verksamheten i kommunerna Föroch
deras ekonomiska situation. Tyngdpunkten ligger diskussionpå en om
krav restriktioneroch kan aktualiseras under 1990-talet. dettaIsom sam-
manhang diskuteras inte minst kommunernas finansiella situation samt
hur kommunerna kan klara ñnansieringsbehovet.

förAnsvaret långtidsutredningens bilagor och för de bedömningar de
innehåller vilar på respektive författare. huvudrapportenAv framgår hur
bilagorna i utredningensanvänts arbete.

Finansdepartementets kontaktman har varit kanslirådet Rein Hinno.

Stockholm i april 1990

Lars Heikensten
Finansråd
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förordKommunförbundets

kommu-behandlar denlångtidsutredning,till 1990 årsbilagaDenna som
inomtidsperspektiv, utarbetatsêharisituationen längrenalekonomiska ett

Kommunförbundet.Svenska
samtligafmanssekti0n, därFörbundetspåför har legatarbetetAnsvaret

förbundetinomsakkunskapolika Annanmedverkat på sätt.medarbetare
utnyttjats.ocksåhar

.StyrelseniinnehålletinformeratsharFörbundets styrelse rapporten.om
frågeställningartill detill innehåll ellertagit ställningvarkenhar däremot

bilagan.aktualiseras isom

1990iStockholm mars

Karin Rudebeck
KommunförbundetSvenska

Finanssektionen





framtidsspegelHistorien1 som

Motsägelsefulla krav

motsägelsefulla krav.delvisochinför mångai dagstårKommunerna
inomservice mångaförbättradökad ochpåställer kravMedborgarna

höjainte skatterna.Samtidigt trycketområden. är stort att
skulle bygga barnomsor-kommunerna1985Riksdagen beslutade utatt

nyföddaantaletEfter har1991. dettabehovstäckning årfulltill senastgen
kraftigt.år ökatbarn per

ekonomiskapersonal ochkonkurrerarverksamheterAndra resurser.om
Äldreomsorgen åliggan-sinaklaraskakommunernaexpanderamåste om

krav påhar dessutomblir fler. Kommunernapensionärernaäldreden. De
pensionärer.hemmaboendeandelför allt störresig klara vårdenatt en

ökadständig Krav pådebatt.organisation underkvalitet ärochSkolans
ofta.standard hörs

lagarsuccessivt ökat. Nyakommunernasmiljöområdet harInom ansvar
tjäns-bådeinnebärplaneringsansvar. Dettamedfört utökat atthar nyaett

nyinvesteringar behövs.ochter
för förhindrainnebärunderhålleftersatt attMånga års att resurser

1990- talet.underkapitalforstöring måste satsas
växandeklara desvårtdet ärfinansiella gör attAllt snävare attramar

verksamhetskraven.
olikainom verksam-ansvarstagandeemellertid inte bara ökatDet är ett

bedriva verksamhe-förändratsamtidigt sättkrävs attheter ettutansom
oftare. Kostnads-alltproduktiviteten hörshöjapåVäxande krav attten.

ivanliga uttryck denproduktivitethöjd äreffektivitet,besparingar, bättre
kommunala vardagen.

pristill vilket1980-taletklaradeKommunerna men-
i histori-tidigare, avsparkkraftigaregång, änframtidsanalys dennaVår tar

frågeställning vi möttisin grundbakåtblickande harVår ansats somenen.
1980-kunnat klarakommunernaharsammanhang. Huri olikamånga

kommunernahar byggts ettoch äldreomsorg togtalet ut,Barnomsorg
under de år arbets-arbetsmarknadspolitikenstatligaför denstort ansvar

rollkommunernasi har ökat,elev skolaninsatsernahög,lösheten pervar
urholkats.harbidrag till kommunernaStatensmiljöområdet växer.på

bland harolika åtgärder,beskuritshar annatskatteunderlaget genom
kommunalskatternaändå hartagits bort. Ochföretagbeskattarätten att

år.inte höjts med 5 öreän permer
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lyckades övervinnaKommunerna motsättningen mellan växande verk-
finansiellasamhetskrav och snävare 1980-talet.under Vilka deärramar

faktorer förklarar ekvationen till gick lösa Håller 1980-att attsom synes
talets modell också under 1990-talet Svaren frågorpå dessa påverkar
bilden kommunerna under 1990-talet. därförDet är vi denna gångav som
börjar framtidsbeskrivningvår meden ganska grundlig analys kommu-av

ekonomiska utveckling under 1970- och 1980-talen.nernas
beskriva framtidenEtt eftersätt letaär trender bakåt i tiden, ochatt att

förlänga framåt.dem Vår analys 1970- och l980-talens kommunaleko-av
nomiska utveckling tillhar lett Viresultat. har hittat flera faktorermotsatt

förlängningtyder på trendbrott än 1980-talets in itrendersom snarare av
1990-talet.

Kommunernas kostnader påverkas löneutvecklingen för kommunaltav
anställd personal och kommunernas intäkter lönesummeutvecklingen iav
hela riket. beskrivningI vår den kommunala ekonomins utvecklingav
under 1970- och 1980-talen har belyst hur dessa samband detpåverkat
finansiella under perioden.utrymmet

relationernaNär mellan kommunernas utgifter inkomsteroch förändras
tiden kan detta iöver avläsas balansräkningen.även Där har vi också

funnit frågannågra på hur kommunerna klarade 1980-ta1et.av svaren
finansiella framtidsanalysI vår visar vi olikahur antaganden löneut-om

ivecklingen kommunerna jämfört ekonominmed hela fi-påverkar den
nansiella situationen i framtiden. Vi studerar också de långsiktiga effekter-

olika finansieringsstrategier.na av
ekonomiska situationKommunernas hänger också mednära samman

nationelladen ekonomiska utvecklingen. förutsättningarnaI för 1990 års
långtidsutredning LU90 olika scenarier för Sveriges ekono-treangavs

framtid.miska Vi har analyserat hur olikadessa omvärldsbilder påverkar
den kommunalekonomiska framtiden.

Besparingar effektivitetoch

i kommunalskattehöjningarMätt gick 1980-talets kommunalekonomiska
paradox lösa. frånI övergången 1980-tal till 1990-tal det inteär dockatt

dominerardetta den kommunalekonomiska debatten. offentligaDesom
verksamheternas kvalitet omfattning ifrågasättsoch ofta, samtidigt som
kommunernas ekonomiska situation uppfattas allt problematisk.som mer

analys personalomsättningenVår i kommunerna visar omsätt-attav
ningen högre i jämförär än andra sektorer kapitel 7. Koncentrationen
kring besparingsåtgärder kan bidragit tillha de problem kan tänkassom
ligga bakom den höga personalmörligheten i kommunerna. rörlig-Den höga

i sin sannolikt viktigheten förklaring till kritikenär kvaliten i detur en av
kommunala verksamheterna.

Tillfredställelse i arbetet skapar lägre personalomsättning ochen en
effektivitet.högre En lärdom l980-talet kan därför måsteattav vara man

vända och ned på besparingar effektivitet.och Iupp resonemangen om
förändringsarbetetkommunerna måste inriktas förutsätt-på skapaattmer

ningar för effektiva produktionsformer finna besparingsmöjligheter.än att
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dilem-finansiellaframtidakommunala sektornsdenhoppasMånga att
olikamildras,åtminstone märkbartellerlösasskall kunna genomupp,ma

offentliga sektornsinom och denförändringar bådeorganisatoriska utom
diskussio-problematik i arbete. IdettadennaVi inte analyseratharram.

emellertid. viktigtoffentliga dettill sektorn äralternativ den attnen om
finansiering.alternativproduktion ochalternativskilja mellan

diskuteras gällerochalternativ inom skola, vårdprivataNär omsorg
Diskussionenproduktionen.för självaformernaheltfrågan nästan om

offentlig, iinte privat kontrafinansiering gällerverksamheternas utan
finansieringen. Skall skattemedelnoffentligaförformerna denpraktiken

tillspecialdestineras konsumenternatill producenterna,direktkanaliseras
ökningdistribueras till hushållenelleri form kuponger avgenom enav

till vissfinansieringsform påverkaroffentligtransfereringar Valetolika av
skatteintäkter ochinte behovetkonsumtionsinriktningen,del ar-avmen

effektfinansieringsvalenolikadesikt kan däremotbetskraft. På längre
skatteintäkterna.ocharbetskraftsutbudetpå både

offentliga sektornsutanförproduktionsformer, denAlternativa ram,
utsträckningi alter-denfinansiella behoven, äninte deminskar sommer

resursutnyttjande.effektivaretillnativen leder ett

skattereformenochKommunerna

långsiktiga förutsättningarna för kommu-med analysera deVårt arbete att
förändringargrundläggandeekonomi skett parallellt medhar att avnernas

genomförts.föreslagits till vissa delarochsvenska skattesystemethela det
skattereformerna inte gällt kommunala skattesyste-föreslagna har detDe

reformerna intekommunalekonomiska konsekvenserna harDemet. av
skatteutredningarna.marginellt i olikadeheller behandlats än ytterstmer

iförändringar i skattesystemet hög gradpraktiken dockl kommer att
finansiella villkor.framtidakommunernaspåverka

förutsättningar-finansielladet gäller de grundläggandeOsäkerheten när
fleraarbete De planeradeför har påverkat vårt på sätt.kommunernana

för skattein-förutsättningarna kommunernasskattereformerna innebär att
finansiella beräk-stabiliseras först från och med 1995. l vårakomster år

skattereformenbrytaningar osäkerhethar hanterat denna att utgenom
översiktligt ieffekter för vårt avslutandebehandla kommunernaoch dess

därför ellerfinansiella kalkyler bygger på dagens regelsystem,kapitel. Våra
omfördelningseffekterneutralisering mellanalternativt total depå aven
skattereformen.till följduppståroch kommunerstat som av

verkligheterlokalaNationella analyser och

verkligheten inte medhopsummerade kommunala stämmerNär den teo-
nationellaofta till modellerna baseras pårin del påberor det attstor
olikheter.genomsnitt verkligheten 284 kommunalaoch på summan av

genomsnittlig kommun intemedvetna någonTrots välär attatt om
långsiktigaanalys de kommu-existerar vi gång helt byggt vårhar denna av
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Förutsättningarnanalekonomiska uppgifterpå gäller kommunernasom
helhet.som

Vi båda Genombehövs. studera kommunernaatt ansatserna attmenar
fårhelhet olika övergripande tendenser ochsom en man grepp om gemen-

framtida problem i kommunerna. Denna kunskap kan ianvändassamma
enskildaanalys där de kommunernas förutsättningar granskas. Sum-en

dessa kommunala bilder därefterkan kunskap hur deman av ge om
regionala skillnadernaoch lokala villkoren förpåverkar samtliga kommu-
ner.

viktig i fortsattaEn del vårt arbete är de beräkningar viöversättaatt
redovisar i bok till kommunal nivå.denna
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2 Sammanfattning

i kostnadsexplosion till följdKommunerna kämpar dag dyramot en av
inflation.löneavtal, räntehöjningar och ökad Och situationen inteser

ljusare längre in på l990-talet.ut
finns utgifterTvärtom. Det växande långsiktig obalans mellan ochen

framinkomster tvinga dramatisk omprövningkommer i kom-attsom en
fram till sekelskiftet.munerna

utgifterGapet inkomster och i utdebi-mellan drygt 4 kronormotsvarar
vid sekelskiftet. utgifternatering Detta de totala kommunalatrots att

knappast ökar, andel BNP.mätt som av
förutsättningarna för långtidsutredningI arbetet med 1990 års LU 90

förolika scenarier Sveriges ekonomiska framtid. Beräkningarnatreangavs
långsiktiga fmansieringsbehovkommunernas bygger på LUs huvudal-av

förändringar i befolkningsstrukturentemativ scenario 2, redansamt
fattade riksdagsbeslut påverkar landets kommuner.som

Motsägelsefulla krav

motsägelsefullainför bitvis krav.i många ochstår dagKommunerna
serviceförbättrad på radKommuninvånarna ställer krav på ökad och en

intefinns tryck kommunalskattemaSamtidigt det hårt påområden. attett
inte.formellt skattestopp ellerfår öka. Detta oavsett ett

i uppdrag byggaRiksdagen kommunernaBarnomsorgen. utatt0 gav
antaletbehovstäckning 1991. Sedan dess hartill fullbarnomsorgen

kommeroch behovet barnomsorgnyfödda ökat markantbarn attav
under l990-talet.växa

Ä7dre0ms0rgen. åligganden ocksåsina måsteOm kommunerna ska klaraO
de äldrel990-talet. Det beror påexpandera underäldreomsorgen att

förvården alltblir fler. ska kommunerna klarapensionärerna Dessutom
pensionärer ifler hemmet.

ständigSkolan. kvalitet organisation under debatt. KravSkolans och är0
ofta.lokaler hörsböcker, ochpå bättre mat

uppgifter. NyaMiljön. miljöområdet har kommunerna ålagtsInom0 nya
planeringsansvar.ökar kommunernaslagar

Underhållsberget. eftersatt innebär betydandeunderhållMånga års att0
förhindra kapitalförstö-förunder l990-taletmåste attsatsasresurser

ring.
förutsät-Persona/rekrytering. utbyggnad barn- och äldreomsorgenEn0 av

förinsatser kommu-finns personal. Det krävs betydandedet attattter
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utbildadbehålla ochochska kunna rekrytera1990-taletpå enga-nerna
personal.gerad
finansiellaSnäva0 ramar.

effektiviteten öka.kommunaladen,Efektivitez. 1990-talet måsteUnder0
bedriva verksamhe-ochdelvis metoderförutsätterDetta att styranya

ten.

till vilket prisl9.80-taletklaradeKommunerna men-
kraftigt kommuner-och äldreomsorgenbyggdes barn-1980-taletUnder ut,

arbetslösheten, kostnadernaför bekämpaattett stort pertog ansvarna
miljöområdetinsatserna på växte.ökade ochi skolanelev

motsättning-1980-talet överbryggaändå underlyckadesKommunerna
finansiellaverksamhet och snävarepå utbyggdväxande kravmellanen

Åtminstone kommunalskattehöjningar.imättramar.
år. Dettainte med 5ökade än öreKommunalskatterna trots enmer per

kraftigskatteunderlaget ochkommunalaingrepp i detstatligarad en
statsbidragen.urholkning av

gick lösa Hållerekvationenfaktorer gjordefördetVad attattsomvar
1990-taletlösningar pål980-talets även

mycketli980-talet handladeunderkommunalekonomiska debattenDen
bidragit till denSannolikt har dessakostnadsbesparingar. stora perso-om

förklaring tillviktigi sinvilket ärinalomsättningen kommunerna tur en
servicen.kommunalakvalitet i denbristandekritiken av

och påvändakommunerna1990-talet måsteUnder resone-upp ner
Förändringsarbetet måsteeffektivitet.besparingar och mermanget om

produktionsformereffektivaförutsättningar för änskapa attinriktas på att
sigosthyvlariskerar kommunernabesparingsmöjligheter.jaga Annars att

till döds.

ålderschockIngen
framtid kommerinomuppfattningfinns utbredd attDet att snarenen

ochyrkesverksammabefolkningsfördelning med en myc-personeren
åldringar.andelket stor

dockkommerSCBStatistiska centralbyrånsEnligt merenprognos
befolkningenden delförändring först 15-20 år dåbetydande somavom

blir 65 år.född 1940-talet överpåär
öka24-64 år, kommerålder,i yrkesverksamAndelen invånare att

framför alltfram till cirka 2010. Det berorbefolkningenhelasnabbare än
period.denna79 minskar underpensionärer i åldern 65 årantaletpå att -

ökar däremot. Det äråldringar 80 år16 överunder årAntalet barn samt
beroende kommunernasärsamtidigt de åldersgrupper mest ser-avsom

vice.
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Baskalkyl
beräkningarframtidsbilderna bygger påkommunalekonomiskaDe av

inflationendet vill äri reala säga närresursbehovkommunernas termer,
utblickarVissaTidsperspektivet i första hand 1990-talet.borträknad. är

sekelskiftet.efterperiodenocksågörs mot
befolkningensförändringar iberäkningarnaför ärGrunden samman-

politiskatill i kända beslutbaskalkylen hänsyn dagsättning. Därutöver tar
ekonomi.får föreffekter de kommunernasoch de

faktorer:tagits till följandehar hänsynBland annat
för iinom barnfull behovstäckning barnomsorgenRiksdagsbeslutet0 om

förskoleålder.
Ökningen fortsatta minskningendeni grundskolan ochantalet elever0 av

gymnasieelever.antaletav
ivård hemmet.alltmerOmstruktureringen äldreomsorgen mot0 av

pensionärer.blandolika åldersgrupperSvängningar i storlek på0
Ökade miljökrav.0
Eftersatt underhåll.O

i principverksamheternastandarden på ärBeräkningarna förutsätter att
andra ord densammaresursinsatsen medoförändrad. reala ärDen per

utifrån realaproduktiviteten denmättenhet. Därmed ärproducerad re-
noll.sursåtgången

beräkningsprincip:gjorts fråndock dennaTvå haravsteg
i skolanproduktivitetsminskning ägdedenStörre delen rumsomav

igen under 1990-talet.1980-taletunder antas tas
vårdformer inom äldreomsorgenolikaOmstruktureringen mellan ger

produktivitetsvinst.visssammanvägt en
konsumtionstillväxtenårligaförutsättningar beräknas dendessaMed

full behovstäckningfram till 1995. Måletår2öka med knappt procent per
då uppnått.lågstadiebarn beräknasför förskole- ochbarnomsorg varaav

konsumtionsökningen och1990-talet halverashalvanUnder andra av
år.genomsnitt ligga underikommer procentatt strax peren

Ökaräldre ochAntalet yngre
denför halvabarnomsorgen än1990 och 1995Mellan genom-mersvarar
femgenomsnitt tilli knapptvolymökningen och uppgårsnittliga procent

år.per
förskole- skolbarnsomsorgen väntasEfter 1995, då såväl ut-varasom

fram tillårmed drygt halvbyggd, barnomsorgenväxer procent peren
sekelskiftet.

Äldreomsorgens måttligkonsumtionsökningen blirbidrag till den totala
inom äldreomsorgenhuvudmannaskapetändrade1990-talet. Detunder

för-bruttokostnaderinnebär kommunernastill 1992,planeras attsom
fr. detta år.dubblas o. m.

10-04962



igenElevantalet ökar

miljonhögst medi grundskolan överKring 1980 elevantalet ensomvar
docksjunkit. 1992 kommerFrån och medDärefter har elevantaletelever.

Ökningen fortsätter in påårl5-åringar åter öka.antalet 7- ettatt par
igen.därefter minskarochelevantalet2000-talet då stagnerar

elevantalet iinträffade 1983/84 harlö-årspuckelnSedan den gym-s.
igenelevantalet ochbörjan 2000-taletminskat. växernasieskolan l enav

2005.gymnasieskolani väntaspuckel runtny

investeringsbehovet ökarochUnderhållsberget växer

fastigheter ochförnyelse kommunernasunderhåll ochBehoven avav
framtiden.ianläggningar kommer ökaatt

miljarder detomkring 2 kronor lägre änfaktiska underhålletdetIdag är
framfördubblas till deUnderhållsbehovetunderhållsbehovet.beräknade

tidigare eftersatt underhåll ska klaras2000-talet. Om ocksåförsta åren av
ökning insatserna.ytterligare1990-talet krävsunder en avav

1970-i fasta priser minskat sedaninvesteringarna harkommunalaDe
tillframtiden sannoliktexpansion i lederbörjan. kommunalEn lägretalets

reinvesteringarnaminskar. ökarnyinvesteringar Däremotbehovetatt av
bliranläggningarnakommunala byggnaderna ochföljd deattsom en av

kraftigt.miljöinvesteringar ökabehovetberäknasäldre. Dessutom av
bli1990-talet högre äninvesteringarna underTotalt kommer attsett

förgenomsnittet 1980-talet.

Personalbehovet ökar

arbetskraften ii medEnligt SCBzs ökar antalet genom-personerprognos
nettoefter-ökningenfram till 1995. beräknadeDensnitt 24000 år avper

tillperiod uppskattasarbetskraft i underfrågan kommunernapå samma
beslu-femtedel nyrekryteringsbehovet beror påCirka20 000 år. en avper

förundervisningsskyldighet lärare.arbetstidsrcformer och sänkttade
iverksamheten byggs den taktkommunaladenFörutsatt utatt som

arbetskraftnettotillskottet80visar skulle drygtbaskalkylen procent avav
perioden 1990- 1995.till underarbetsmarknaden gå kommunernapå

blihälften 1990-talet och knapptandra väntasunderBehovet mattas av
utbudsökningen 16000Enligt SCB då7000 år. är personerpersoner per

år.per
verksamheter,till olika kommunalapersonalSvårigheten rekryteraatt

vuxit åren. Sär-har deoch äldreomsorg.framför allt barnomsorg senaste
efterfrågandär på arbets-varit i storstadsområdenabesvärligt detskilt har

kraft är stor.
utbyggnaden denyrekryteringen, för klarainte baraMen det är att av
också personalom-problem.verksamheterna. ärprioriterade utanettsom

sättningen.
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För närvarande personalomsättningenär så hög bara arbetet medatt att
hålla antalet oförändrat,sysselsatta kräver insatser.mycket stora

första förstaMellan kvartalet 1988 och kvartalet 1989 slutade 80000
anställda inom kommunerna, samtidigt 100000 nyanställdes.som

1989 hade drygt sjunde kommunalanställd påbörjat sin anställningvar
det Kommunförbundetsunder året. personalstatistik visar ocksåsenaste

30 dem hade anställts under 1988 hade slutat åratt procent ettav som
senare.

årliga nyrekryteringsbehovetDet 1990- 1995 beräknas i genomsnitt bli
drygt 13 antalet sysselsatta.procent av

Halverad volymökning
Förändringar kommunernas konsumtion investeringaroch i fastamättav

visarpriser hur den reala resursanvändningen utvecklas tiden.över Ut-
vecklingen den reala resursåtgången viktig förklaringär till hurav en
kommunernas fmansieringsbehov förändras.

finansieringsbehovetMen påverkas också hur relativpriserna på deav
kommunala utgifterna förändras. Relativpriserna förändras prisut-när

förvecklingen viss eller tjänst avviker från den genomsnittligaen vara
prisutvecklingen i ekonomin helhet.som

Den kommunala volymökningen under l970-talet ledde till Ökatett
fmansieringsbehov i fasta priser knapptpå 3 år. förstaUnderprocent per
halvan 1980-talet ökningstakten.halverades beroddeDet både påav en
lägre konsumtionsökning kraftigt minskadeoch investeringar.

Under 1985- hejdades1988 investeringsnedgången samtidigt som
transfereringarna socialbidrag och bostadstillägg för pensionärer svarade
för del ökningenstörre de utgifterna.totala Trots allt lägreen av av en
konsumtionstillväxt ledde tilldetta ökat utgiftstryck i slutet 1980-ett av
talet.

Kommunernas lönekostnader ökade under första hälften 1970- ochav
1980-talen långsammare de genomsnittliga priserna.än Under dessa peri-

sjönk därföroder genomsnittligadet relativpriset på arbetskraft bidrogoch
till minska finansiellakommunernas behov.att

Utgiftstrycket minskar

Under hela l970-talet utgifterna i kommunernaväxte med knappt 4 pro-
år. Under första hälften 1980-talet förändras bilden radikalt.cent per av

Det fmansieringsbehovettotala minskade till omkring l år.procent per
Förklaringen den lägre volymtillväxtenär sammanföll med lägre rela-att
tivpriser.

Mellan 1985 och 1988 ökade återigen utgifterna i volym. Under denna
period överensstämde den genomsnittliga prisutvecklingen för kommu-

utgifter med genomsnittet för hela ekonomin.nernas
De utgifternakommunala sinökade andel bruttonationalproduktenav

BNP med drygt två procentenheter under 1970-talet. Mellan 1980 och
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tillprocentenhetmed drygutgifternas andel BNPminskadeI988 enav
17knappt procent.

under 1970-sin andel BNPkonsumtionen ökadekommunalaDen av
12legatDärefter har andelenin 1980-talet.bit påoch runttalet en

procent.

Löneeftersläpning
Löneprisetkostnadsfaktor for kommunerna.inteLöneökningar baraär en

i kommunernaskatteinkomster. Om lönernakommunernaspåverkar även
utdebiteringenkommunalagenomsnittet denbehöversnabbare änökar

höjas.successivt
däremotlöneökningarna i kommunernagenomsnittligaSkulle de vara

snabbareskatteunderlagetför ekonomin,genomsnittet hela växerlägre än
ilöneutvecklingen kommunerna.beror påkostnaderdeän som

löneutvecklingenscenarieteknik förutsätterLångtidsutredningens att
praktiken har densamtligafor sektorer. Itiden densammaäröver genom-

genomsnit-frånavvikit markantlöneförändringen i kommunernasnittliga
ekonomin.i helatet

for delönekostnadernagenomsnittliga1980-talet har dehelaUnder
löneprisgenomsnittligadetlångsammare änanställda ökatkommunalt

skatteunderlag.påverkar kommunernassom
1980-taletklarattill harförklaringarna kommunernaDetta är atten av

kommunalskattehöjningar.begränsademycketmed

minskarskattekvotenkommunalaDen

andel kommunernasvill dendet sägaskattekvoten,kommunalaDen av
understatsbidrag, ökadeochkommunalskattfinansieras medutgifter som

Därefter harandel BNP.från till 15nästan1970-talet 11 procent avsom
successivt minskat.den

förändrats. Iskattekvoten harkommunalasammansättningen denav
tredjedelar.för ungefär tvåkommunalskattensvarade1970-taletbörjan av

ökat1980-talet återhar underl970-talet,underminskadeAndelen men
tredjedelar.omkring tvåtill

statsbidragen urholkatsavindexeringen harkalladeden såGenom av
kommunalatotalasin andel denminskatGradvis har deinflationen. av
till kommu-övervältring från statsskattbetyderDetskattekvoten. att en

1980-talet.underskettnalskatt har

utvecklingenfinansiellaDen
inkomstermellan totalaskillnadenfinansiella sparande ärKommunernas

borträknad.nettoupplåningen ärutgifter näroch
sparandetfinansiellaförbättrades det1980-taletforsta halvanUnder av

låneñnansieradesnettoinvesteringarna20i kommunerna. procent un-av
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period. Likviditeten eftersom överskottet från den löpan-der ökadedenna
för finansiera investe-vad behövdesde verksamheten större än attsomvar

ringarna.
År försämrades.inträffade finansiella sparandet1985 trendbrott. Detett

Överskottet till finansiera reinvesteringarna.interäckte längre attens
likviditeten gradvis minskat samtidigtmitten 1980-taletSedan harav

Årfastigheter blivit viktigare finansieringskälla.Försäljning alltsom av en
nettoförsäljningen fastigheter fjärdedel1988 motsvarade netto-av en av

investeringarna.
nettoförmögenhetEfter 1985 har värdet kommunernas samladeav suc-

tilldet årliga överskottet inte räckercessivt minskat. Det beror på att att
reinvesteringar.finansiera kommunernas

finansieringsbehovStort

finansiella utvecklingenhuvudaltemativet för kommunala uppkom-denI
utgifter inkomster 2000mellan och år drygt 4motsvararett sommer gap

i utdebitering.kronor
miljarderdet 30 kronorförhållande till 1990 drygtI rensatmotvarar

finns flera till finansieringsbe-från inflationen. orsaker det ökadeDet
hovet:

utgifter-Volymtillväxten. 2000 de kommunalaMellan år 1990 och växer0
ikronahalv BNP. Detmed knappt procent motsvarar enen avna

skattehöjning.
Urholkade statsbidrag. inte istatsbidragen räknas längre takt med0 upp

statsbidragen cirkainflationen. 1990-2000 minskar medMellan en
skattekrona.vilket två kronorBNP motsvararprocent perav

nettoutförsäljningen fastigheterMinskade intäkter. Genomövriga0 att av
fram till 2000efter 1990, minskar inkomsterna årförutsätts upphöra

skattekrona.0.25 BNP eller 0.50 kronormotsvarande procent av per
oför-Minskad låneñnansiering. kapitalet ska hållas realtOm det0 egna

nyinveste-reinvesteringar täcks med skattemedel medandvsändrat, att
minskarlånefinansieras, skatteuttag nettoupplå-ringar behövs ett som

1.30 kronormotsvarande 0.7 BNP ellerningen med procent av per
skattekrona.
Ökat underskatteunderlag. kommunala skatteunderlaget ökarDet0

med 1.8år medan BNP ökar1990-2000 med 2 procent.procent per
skattehöjningsbehovet 0.50 kronor skattekro-minskar medDärmed per

na.

scenarierTre

långtidsutredningen scenari-förutsättningarna för medarbetetI treangavs
utvecklingen olika produktivi-ekonomiska med antagandenför den omer

inflationstakt, löneutveckling och totalnäringslivet, sysselsättning,itet
tillväxttakt.

tillväxtenscenario förutsätts ekonomiskahuvudaltemativet, denI
oförändrat låg, reallönernaår, arbetslöshetenöka med 1.8 ärprocent per
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tillkraftigtinflationstakten dämpasochi snitt med 1.7 årökar procent per
3.3 år.procent per

arbetskraftin-2.5 procent medscenario 3 tillväxten högreI är samma
reallöneökning-vilket tillsnabbare leder störreProduktiviteten växersats.

inflationsåväl arbetslöshet ärtillväxt ochScenario har lägre1 somar.
alternativen.i andrade bådahögre än

omvärldsbilderin i olikabaskalkylen placeras LUskommunalaOm den
inkomstbehovet iför kommunalaFöljande det mättfår konsekvenserdetta

fram till 2000.kommunalskattehöjningar år
Scenario 5.50 kr0
Scenario 4.30 kr0
Scenario 4.35 kr0

igenomsnittliga lönekostnaderna kom-scenariersamtliga del antas att
i innebäri ekonomin övrigt. Deti taktförändras attsamma sommunerna

heltidssys-lönekostnaderfrån Kommunernas1980-talet bryts.trenden per
för samtligagenomsnittet sysselsatta.ökade då långsammare änselsatt

oför-för kommunalt anställda skulledeOm däremot reallönerna vara
i huvudalterna-minskar inkomstbehovet1990-talet,ändrade under hela

från till 1.20 kronor skattekrona.tivet 4.30 per
i påbli högre kommunerna änreallöneökningenSkulle procenten

inkomst-hälften 1990-taletförsta ökararbetsmarknaden underövriga av
skattekrona.till 5.20 kronorbehovet per

ökarInkomstbehovet
utgifter-betydligt snabbarescenarier inkomstbehovet änsamtliga växerI

na.
utgifter-tillväxten minskar kommunaladealternativet med den högstaI
finansi-innebär intefram till 2000. dockår Detandel BNP attsom avna

kommunalskattehöjning minskar.ieringsbehovet mätt
finansiella dilemma underbelyser väl kommunernasparadoxDenna

i förstainteöka inkomsterna berorväxande behovetl990-talet. Det att
ñnansieringmöjligheter, vidutgifterna på andraökar,hand på utan attatt

minskar.sidan kommunalskatten,av
offentliga verksam-för del defår allt störreKommunerna avenansvar

allt delsuccessivt vältrar störresamtidigt överheterna, staten avensom
finansieringsansvaret på kommunerna.

ekonomisktför vad ärSamtidigt nalkas kommunerna gränsen som
utgifter ned påfinansiera draförsvarbart det gällernär attatt genom

minskari omfattninglånsälja tillgångar ellerlikviditet, taut en somupp
kapitalet.det egna

beskri-kommunalekonomiska paradox1990-taletsLite annorlunda kan
så här:vas

inklusive utbyggnadenåtaganden,alla kändaklararKommunerna av
utgiftskvoten...ökninglitenendastmedbarnomsorgen, aven

inte kom-inkomstkvot klarar kommunernaoförändrad utan attmen en
höjs...munalskatten

formellt skattestopp,i praktiken, oberoendesamtidigt finns det ettav
höja utdebiteringen.förmöjligheter kommunernamycket små att
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Finansieringsformen ñnansieringsbehovetpåverkar
finansieringsbehovetDet kommunala påverkas hur kommunerna täc-av

finanser. lånefinansie-i sina Olika grader skatte- ochker underskottet av
finansierarring tänkbara. hur kommunerna verksamhetMenär oavsett

investeringar utgifter inkomster.och uppkommer mellan ochatt stort gap
förutsättningar finns i huvudaltemativet innebärGivet de skat-som en

förmögenhetentefinansiering för bibehålla kommunala kom-den attatt
höjasbehöver med 4.30 kronor under l990-talet.munalskatten

skattehöjningar bibehållen skulleUtan och med verksamhet det egna
för upplåningenkapitalet minska bli mycketsnabbt och räntekostnaderna

stiger från tillkommunala lånekostnaderna 0.5 2höga. De näraprocent
lOBNP år 2000 och år 2025.mot procentprocent av

krisenVägar ur
finansieringsbehovet 1980-taletskommunerna klara HållerHur ska då

l990-taletlösningar påäven
Följande faktorer bidrog till kommunerna klarade 1980-talet medatt

skattehöjningar:begränsade
Volymtillväxten i frånden kommunala verksamheten halverades drygt0

1970-talet till l980-talet.4 år under knappt 2 underprocentprocent per
visar konsumtionenbaskalkylen den kommunala behöverDen atts.

ungefäröka i takt på l990-talet på l980-talet.samma som
Prisförändringarna för utgifternade kommunala ökade långsammare än0

Framförgenomsnittet för ekonomin under l980-talet. allt minska-hela
i Förhållande till genomsnittliga prisutvecklingen.lönepriset dende

1980-talet haft genomsnittliga löne-Under hela har kommunerna lägre0
övrigt.kostnadsökningar arbetsmarknaden i Kommunernas skatte-än

vuxit lönekostnaderna.underlag har därmed snabbare än
sin personalförsörjningOm under l990-talet ska klarakommunerna är

lönekostnadsutveckling irimligt räkna med kommunernadet att samma
övrigai sektorer.som

i utsträckning finan-Sedan mitten 1980-talet har kommunerna ökad0 av
sierat sina utgifter ekonomiska ochdra ned på deattgenom reserverna

anläggningstillgångar. börjar försälja dag nås vadl gränsen ärut som
försvarbart.ekonomiskt

investeringarna minskat l970-talets början.De kommunala har sedan0
miljöinvesteringar ökat behovUtbyggnaden barnomsorgen, samt avav

till investeringsbehovreinvesteringar leder ökat under l990-talet.ett
för l980-talets lösningar inte 1990-Mycket talar sålunda håller påatt

Teoretiskt renodla alternativa l990-talet. går det antal vägar utatt ett ur
höjs.finansiella dilemma kommunalskattentalets utan att

Urholkningen statsbidragen upphör. statsbidragen iOm räknas0 uppav
inflationen finansieringsbehovet 2000 minska från 30takt med skulle år

itill miljarder 2 kronor kommunalskattehöj-17 kronor. Det motsvarar
effektivitetenning. Om statsbidragen generaliseras skulle dessutom kun-

förbättras.na
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in-utgifterfå ochverksamhet.minskad FörMinskade utgifter att0 -
gradvis bort verksam-skärakommunernaihop behöverkomster att

till 2000.fram årnettokostnadermiljarder i30motsvarandeheter
miljarder30 kronorbesparing på motsvarar:En

eller2000konsumtionen årkommunalatotaladen160 procent av
ellerför äldreomsorgenbruttokostnadentredjedelartvå0 av

familjedag-platser påoch alladaghemsplatserför allabruttokostnaden0
år ellerfor underbarnhem sex

fritidsverksamheten nästankultur- ochför hela samtbruttokostnaden0
kommunadministrationen.totalaför denkostnadenhela gemensamma

till 17sparbehovetminskarupphörstatsbidragenurholkningenOm av
fjärde-d.v.s.daghemsplatser,250000 trekronor. Detmiljarder motvarar

tredjedelEllerdaghemsplatser.för allabruttokostnadendelar avenav
för skolan.bruttokostnaden

iunderskottettäckaökad produktivitet.utgifter FörMinskade att-
år1.8medproduktiviteten ökafinanser måste procentkommunernas per

vilketproduktivitetsökning,procentig20till 2000. Detfram år ger en
for privatangivitökning LUden sammantagetungefär motsvarar som

tjänsteproduktion.ochvaru-
2000och1990produktivitetsökning mellan år motsva-procentig20En

rar:
med 3 barn,ökardaghemmenpå utan attbamgruppema perso-mer0 att

användslokalytain eller störreköpsnal anställs, mat per gruppmer
ökningnågonklass,med 5 barnökarskolklassema utan av0 att per

lokalerellerhemspråkslärareskolböcker, mat,
kommunalaandraproduktivitetsökning i ALLAmotsvarande0 samt en

verksamheter.
ellermarkbyggnader,Nettoförsäljningfastigheter.Utförsäljning avav

Försälj-finansieringsaltemativ.långsiktigtingettillgångarreala ärandra
idocköverskådlig framtid kaninominte behövstillgångarning somav

avkastning.fall högrevissa ge
detnyinvesteringar kanfinansieraförforsäljningsintäktenAnvänds att
denAnvändskapitalet.omstrukturering detbetraktas egnaavsom en

finansierings-återkommerverksamhetenför löpandedendäremot samma
förlorar manöverutrymme.samtidigt kommunenbehov något somsenare

30Ökad avgiftsfinansieringhöjdavgiftsfinansiering. En motsvararsom
vardera bamom-påmiljarder kronor10fördelad medmiljarder kronor

innebär:fritidsverksamhetochkultur-äldreomsorg samtsorg,
priseri fastadaghemsavgifterna ökar gångertre0 att

fasta priserfyrfaldigas iinom äldreomsorgenavgifterna0 att
avgiftsfinansieras.fritidsverksamhetkultur- ochall0 att

till finan-litet tillskottmycketavgiftshöjningarrealistiska ettMer ger
avgifterna inomfasta priseri10höjning medsieringen. En procent av

Detmiljoner kronor.800intäkterna medökaräldreomsorgenochbarn-
skattesänkning.il0 öremotsvarar

efterfråganminskadavgifter blirhöjdakraftigteffektenstörstaDen av
kostnader.minskadedärmedoch

från till kom-Ökad omfördelasskattebasen kan statskattebas. Delar av
kommunala skatterförändrasocksåkan attSkattebasen nyagenommun.
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inkomst-kommunalanuvarandedendelarellerhelaersätterinförs avsom
fastighetsskatt.ellermervärdesskattkommunalskatten, ex.

verksamheterVälja bort
kommerdilemmakommunalekonomiska att1990-taletslösningEn av

verksam-Nyaåtgärder.ovanståendeflerakombinationinnehålla avaven
fortsätta.vardagsrationaliseringarnaochprövasmåstehetsformer

väljatvingassannolikhetallmed attkommunernaSamtidigt kommer
Ökadi andra.kvalitetbraupprätthållaförverksamheter attvissabort en

priorite-genomföra dessamedeldå attavgiftsfinansiering ettär snarare
inkomster.kommunernasökasättringar, än attett

kommunalskattesystemNytt
blir1990-taletunderoch kommunerföruppgift statviktigEn gemensam

bättreärskatteinkomstemakommunalaför de somhitta ett systematt
till den kommu-kopplatsamtidigtochskattesystemettill detanpassat nya

självbestämmanderätten.nala
fördelningenochkommunalskattförregelsystemetnuvarandedetBåde

kommuna-Deöver.börkommunochmellan statkostnadsansvaret sesav
in.också vägasskattereformen kaneffekternalekonomiska av

dennaIkommunalt skattesystem.förredovisasprincipskiss nyttettEn
skatteutjämnings-förstatligas,bostadsbidragenblandingårskiss annat att

avräkningslikvid slopas.medavskalTas och systemetavgifterna
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omvärldsförändringarBaskalkyl och3

framtidsbilderkommunalekonomiska utgörsför våraUtgångspunkten av
förresursbehov. Grundenframtida realakommunernasberäkningar över

ålderssammansättning.befolkningensiförändringarberäkningar ärdessa
förfår konsekvenserpolitiska besluti kändabeaktar dagDärutöver som
förbaskalkylberäkningarbildar dessaTillsammanskommunerna. en

oförändradprincip fråniBeräkningarna utgårframtidsbedömningarna.
ordmed andraresursinsatsen ärrealaverksamheter. Deni olikastandard

produktivitetsforändringen mättenhet ochproduceraddensamma per
därmed noll.resursåtgångenreala ärutifrån den

ochinomför varje enskilt årberäknats ettUtvecklingen har vart av
miljö,skolan,äldreomsorg,barnomsorg,verksamhetsområden:följande

modeller har byggtsSeparatasjukvårdsområdet.hälso- ochunderhåll samt
beståttharbyggstenarnaområden, därdessaför och avvart ett avupp

övriga verksamheterverksamhetsområde. Förrespektiveinomolika bitar
befolkningsförändringentotalaifrån det denutgått ärvi främsthar att som

konsumtionen.påverkar
beräkningsprincip. Analy-frångjort dennaavseenden harl två avsteg

möjligtvarit underintekostnadsutveckling visar det attskolans attser av
minskat. Fleraelevantaleti takt medkostnadernasänka1980-talet att av

i grundsko-Antalet elevermindre odelbara.ellerkostnaderskolans är mer
under 1990-ökagymnasiet, återkommersmåningom också attsålan, och
produktivi-dendelenförutsattberäkningar störreiVi våratalet. har att av

1990-talet.igen under1980-taletundertetsminskning ägde tasrumsom
inom äldreomsorgenframtida resursbehovetberäkningar detI våra av

vårdformerolika ägeromstrukturering mellandenbeaktathar som
vissa billigareinnebär bådeverksamheternaförändring attDenna avrum.

vissa verksamheter ersättsoch dyrareomsorgsformer dyrareersätts attav
förberäkningarinnebär våraSammanvägtresurskrävande.mindreav

produktivitetsvinst.vissäldreomsorgen en

ingenBaskalkylen är prognos
elleranspråk påvarkenkan göraBaskalkylmetoden att prognos envara en

lik-metodenutvecklingen. Snarast kanframtidaförmålbeskrivning den
iutvecklingen dekonsekvensbeskrivningmekaniskrelativtvid avnas en

tjänster.nyttjarna kommunernasde störstabefolkningsgrupper är avsom
kvantitativt ochbådeoförändrad standardfrånsålundaMan utgår en

fattats.förändringarcentrala beslutkvalitativt närutom om
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Befolkningsförändringar förklarar mindreendast del de verksam-en av
decennierna. tillhetsförändringar under de berorägt Detsenastesom rum

höjdpolitiska till verksamhetsområdendel på beslut lett ochstor att nya
Omvärldsförändringar i övrigt har också påverkat behovenstandard. av

insatser.kommunala
brister i inteMetoden har också andra trögheter strukturenattgenom

fullt fårigenom Expanderande kommuner behov verksam-slår ettut. av
vikande befolkning inte alltidhetsutbyggnad medan kommuner med kan

finnsmotsvarande neddragningar. Detta problem också kommun-pågöra
i åtminstone ålderssegregationdelsnivå kommuner med uttaladstörre en

Verkligheten kan därför aldrig bli lika "effektiv"mellan kommundelarna.
förutsätter.baskalkylensom

i varierarServicenivån/standarden utgångsläget också mycket mellan
bliFörmodligen det nationellakommuner. skulle summerade resultatet

först istället förgjorde regionala kalkyler frånannorlunda utgåattom man
nationell.en

i bild i börjanBaskalkylen resulterar där resursbehoven ökar snabbasten
resurstill-perioden. mitten 1990-talet blir årligaFrån det behovetav av av

frågaenligt kalkylen begränsat. kan sig detta tecken påskott Man är ettom
i kvantitativa fárdigbyggd,kommunala sektorn elleräratt termer snart om

ineffekt själva Baskalkylen lika litetresultatet metodvalet. täckerär en av
fångar in omvärldsföränd-kommunala denkrav på den sektornnya som

till minskaderingar skulle leda resursbehov.som

verkligheten med baskalkylenStämmer

Inför långtidsutredning gjordes baskalkylarbetet med 1987 års LU87 en
i princip i LU90 3.1.på grunder detta arbete med se tabellsamma som

i verklighetenteorin LU87 medHur överensstämmer

utfall3.1 Baskalkyl ochTabell
Volymförändring 1985- 1988Verksamhet

utfallEnl.Enl. LU87

4.34.8l3arnomsorg
2.34.3Aldreomsorg
1.3-O.6Ljtbildning
1.20.8Ovriga verksamheter
1.84lTotalt

beräkningarKälla: SCBoch egna

verklighetteori och bästdär stämmerden verksamhetBarnomsorgen är
faktiskadetlägre barnantalpå änLU87 har dock baseratsöverens. ett

enligt skulleLU87beräknade behovetdessa är. Detbarnafödandet under
högre.ha behövtsåledes vara

enligt LU87verksamhetsutbyggnadenhar däremotäldreomsorgenInom
svårig-främsta till dettautfallet. orsaken ärjämfört med Denöverskattats

vill i vilken gradeffekter, detomstruktureringens sägabedömaheterna att
kvar i hemmetmöjligheter kunna boberedshandikappadeochäldre att
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omfattningenoch vårdas där. Detta gäller såväl antalet vårdbehövandeav
vilketantalet vårdtimmar på vårdensättsamtsom ges.

i utbildningsverksamhetenEnligt baskalkylen LU87 skulle kunna mins-
omfattning, vilket inte enligt bedömningar utfalletka i skett de byggersom

på. LU87 utgick från inteDetta kostnaden elev kundeatttrots att per
omfattningi antalet minskade. Cirka 35reduceras eleversamma som

kostnaden opåverkbar vid minskat elevantal.antogs ettprocent varaav
antingen vi fastaUtfallet tyder på underskattat kostnaderna ellerdeatt

inte förmått sinandra skäl skolorganisationkommunernaatt av anpassa
till sjunkande för sigelevantalet. Baskalkylen LU90 baserar pådet en

tröghetsfaktor, cirka 50högre där kostnadernaprocent antasav vara
vid elevminskning.opåverkbara en

vill fritid, förvalt-övriga verksamheter, det kultur, teknisklnom säga
ning följer i princip förändringarna i befolk-baskalkylen den totalam.m.
ningen. verkligheten finns exempelvis beträffandeI dock andra behov
eftersatt miljöunderhåll, påverkar kommunernas handlande.somm. m.

Biaskalkyl med baskalkyljämfört

jämfört bedömningarinför med debedömningar LU90Hur då våra utser
i LU87 Se tabell 3.2.gjordessom

jämfört LU90enligt LU87 medBaskalkylTabell 3.2
Volymförändring 1988- 1990Verksamhet

Enl. LU90Enl. LU87

10.64.6Barnomsorg
4.25.0Aldreomsorg

-0.6-O.8Lltbildning
l.20.3Ovriga verksamheter
2.81.3Totalt

Källa: beräkningarEgna

enligt LU90 hängerökningen inom barnomsorgenhögaDen samman
till 1991. Jämfört LU87fullt barnomsorg medmålet utbyggdmed enom

Beräkningarna ispridd 1985- 1991.ökningen jämnt årenövervar mer
barnantal.också på högreLU90 baseras ett

enligti deför äldreomsorgen desammaBedömningarna är settstort
baskalkylerna.båda

tröghetsfaktorn enligt LU90innebär högreutbildning denInom en
volymminskningjämfört tidigare kalkyl.mednågot lägre

i LU90. beror påför övriga verksamheter högre DettaBaskalkylen är att
miljöansvar ingår i LU90eftersatt underhåll,för ökatkostnader m.m.

iinte LU87.däremotmen
i LU90, vilketförväntas utbyggnadstakt nästanhögreTotalt sett en

uteslutande beror på barnomsorgen.



30

Omvärldsjörändringar fångas inte upp
iinspirerar inte till fantasi. stället binder hårtBaskalkylmetoden I den oss

skönja faktorer anvisningarGår det redan kanattnuet. som ge varnu om
välja olikaverklighet och baskalkyl kommer vägaratt

förvänta politiska förändrade prisrelationerVi kan säkert beslutoss om
vissa och tjänster kommunen ellermellan de producerarsomav varor

framför energi- miljöområdetutnyttjar. gäller kanske allt och inklu-Detta
trafikpolitiska avsnitt miljösive beslut. I kommande och energi berörom

detta.
förFördelningen olika verksamheter och föränd-omprövasansvaretav

kontinuerligt för få fungerandeske väl verksamheter. FörDet bör attras.
inom miljö,närvarande både verksamheter äldreomsorg och barnom-är

uppgifteromprövning. heltunder Förändrade kommunala kommersorg
volymförändringar.i framtiden påverkasäkert kommunernasäven att

befolkningsprognoserUtvärdering tidigare pekar problem ocksåpåav
förändrad invandring fortsatt frukt-relativt sikt. eller högpå kort En en

kan komma ställa helt krav på kommunerna.samhet att nya
inhemska förutsättningarna förden arbetsmarknaden påverkarLäget på

baskalkylen.
Sveriges framtida relationer till utvecklingen i länderEG och andra

också påverka kommunerna.kommer att
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Befolkningsförändringar4

olika tidenbefolkningen förändras inom åldersgrupperHur över är av
verksamhetsförändringarföravgörande betydelse kommunernas behov av

på olika områden.
till miljo-Sveriges befolkning öka med cirka 300 000 8.8beräknas nära

sekelskiftet Statistiska SCB befolk-vid enligt centralbyråns senastener
i in- utvandringningsprognos. Antagandena och präglasprognosen om

beñükningsprognosen nenoinvandringendock stor antasav
för liggasjunka 1990-talet år 2000 på drygtkomma under hela attatt

10000.
femårsperioden.kraftigtökat under denFruktsamheten har senaste

cirkakvinna i framtiden bli 1.9. högabarn beräknas DenAntalet per
tillfälligfruktsamheten 1988 2.0 karaktär. Fruktsamhe-på antogs vara av

flera1989. förskolebarn blir därfördock under Antalet deäventen steg
åren.närmaste

uppfattning vi inom framtidfinns utbredd kommerDet att en snaren
färreförändrad befolkningsfördelning yrkesverksammamed ochatt en

åldringar. Andelen invånare i yrkesverksam ålder kom-växande andelen
befolkningen fram till cirka 2010dock öka snabbare hela år seänattmer

diagram i pensionärer mins-4.1. Det beror hög grad på antaletatt yngre
kar period.under denna

Diagram 4.1 Utveckling åldersgruppen20-64 år hela befolkningen 1980-samtav
2025

lrdex 1990:100
110 -e --v--m 7.

105

1001

20-6472Å
Helabe-------
folkrirgen

1950 isbo T 2600 2d202010

Källa: SCB.
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servicekommunalkonsumenternade störstaärDe avsomgrupper
sin andel80 ökaråldringar åroch överskolbarnförskolebarn,d.v.s.

diagram 4.2.framöver sesuccessivt

1970-2025utvecklingåldersgruppersOlika4.2Diagram
KID-talAntal

1500

1000

m-wår
ä-Nár-
7-15år
o-eá.-----0 26102600v u|u 19319801970

Källa."SCB.
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Verksamhetsförändringar5

avtagitgradvisExpansionstakten har

ökade snabbare1970-talet änkonsumtionen under helakommunalaDen
transfereringarna hademedanminskade däremot,InvesteringarnaBNP.

ökningstakt BNP.ungefär somsamma
förökningstakten denochinträffade trendbrott1980-taletUnder ett

tabell 5.1.konsumtionen halverades sekommunala

volymlörändringårlig procentuellutgifter,BNP och kommunernasTabell 5.1
Årlig förändringMiljarder procentuell

1988kr.
1980- 1985-1971- 1975-
1985 198819801975

1.8 2.41.31111.8 3.0BNP
4.0 2.1 1.84.9Konsumtionsutgifter 128.1

-0.1-5.2 0.8 -4.717.2Investeringar
3.7-0.2 1.75.033.5Transfereringar

2.8 1.2 2.0178.8 3.1Summa

B-materialKälla: SCBearbetningav

utgifter utgörshuvuddelen kommunernasframgårtabell 5.1Av att avav
utgifterna harkommunalakonsumtionsutgifter. andel de totalaDeras av

till 70början 1970-talet drygtifrånsuccessivt ökat drygt 55 procent av
konsumtionsökningen underTrotstjugo ârknappt attprocent senare.

konsumtionsut-tidigare harbetydligt nivålägre än1980-talet legat pâ en
period.under denna Detutgifterna ökattotala ävengifternas andel deav

ägdeinvesteringarvolymminskningmed densammanhänger att somav
Minsk-fortsatte under 1980-talet.huvudsaki även1970-taletunderrum

bostadsbyggandetfrämst det lågapåinvesteringarna berorningen attav
konsumtions-lägreföljdinvesteringarna. Denminskat kommunalade

investeringsbehov.minskatinnebar också1980-talettillväxten under ett
framgår diagramsammansättning 5.1.utgifternasFörändringen avav

10-04963
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utgifterDiagram Procentuell fördelning kommunernas5.1 av

41911 1980 1988
År

Tyngdpunkten i expansionen den kommunala konsumtionen harav
skiftat under diagramåren se 5.2.

Diagram 5.2 Procentuell fördelning konsumtionsutgifterna 1971respektive1988av
Utbildring

Barnomsorg

1988
197l

Källa."Bearbetning SCB-materialav
Källa: Bearbetning SCB-materialav

Förskjutningarna olikaskedde mellan verksamhetsområden inne-som
Fördubbladebarnomsorgen sin konsumtionsutgif-bar än andelatt mer av

början l970-ta1et. Utbildningensedan För1971 svaradeterna av som
konsumtionsutgifternahälften har däremot minskat sinnästan andelav

till tredjedel.en

Den kommunala framverksamheten till år 2010

l baskalkylen har inom olikade verksamhetsområdena gjort bedöm-en
ning framtidaden konsumtionsutvecklingen med hänsyn tilltagenav
befolkningsförändringar och effekter fattadepolitiskt beslut.av

Tidsperspektivet i baskalkylen i första hand 1990-talet.är Vi dockgör
utblickäven år 2010.moten
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Vi har tagit hänsyn till bland följandeannat
riksdagsbeslutet full behovstäckning inom0 förbarnomsorgen ibarnom
förskoleåldern
den kommande ökningen antalet grundskoleeleverO och den fortsattaav
minskningen antalet gymnasieeleverav
den pågående omstruktureringen inom äldreomsorgen0 alltmer vårdmot
i hemmet
svängningarna i storleken mellan olika0 åldersgrupper pensionärerbland

miljökravökade0
eftersatt underhållO

framförMed Förutsättningarallt dessa beräknas den årliga konsumtions-
tillväxten ligga under två framår till 1995. fullaDenstrax procent per
behovstäckningen inom förskolebarnens och lågstadiebarnens barnomsorg
beräknas då uppnådd. Under den därefter kommande femårsperi-vara
oden, fram sekelskiftet,till beräknas konsumtionsutvecklingen komma att
halveras liggaoch under i genomsnittår se tabell 5.2.strax procenten per

Barnomsorgen för halva årliga genomsnittligaän volymut-svarar mer
Ökadevccklingen periodenunder 1990-1995. miljökrav utbyggdsamt

hälso- och sjukvård tillleder övrig verksamhet För fjärdedelatt svarar en
den totala ökningen femårsperiod.under Om det ändradeav samma

huvudmannaskapet inom genomförsäldreomsorgen 1992 ökar den kom-
konsumtionen imunala med 15 och kostnaden för äldre-ett steg procent

fördubblas.omsorgen

Tabell 5.2 Konsumtionsutvecklingför olika periodenverksamheter 1990-2010

Verksamhet Miljar- Volymförändring °/0 Bidrag till volym-
der kr. förändring %
1988

1990- 1995- 2000- 1990- 1995- 2000-

1995 2000 2010 1995 2000 2010

låarnomsorg 22.3 4.8 0.6 -0.4 0.11.1 -0.1
Aldreomsorg 18.6 2.1 1.4 1.0 0.3 0.2 0.2
Utbildning 42.6 0.2 0.6 0.2 0.1 0.2 0.0
Ovrigt 44.6 1.0 0.41.4 0.5 0.3 0.1
Summa 128.1 1.9 0.8 0.3 1.9 0.8 0.3

Källa: Kommunförbundets beräkningar

Barnomsorg
Barnomsorgen byggdes successivt under 1970- och 1980-ta1en ochut sva-
rade för cirka 25 den totala expansionen under 1970-taletprocent samtav
cirka 40 under 1980-talet. Framför allt har Förskole-procent omsorgen om
barnen byggts 1988 utgjordeoch cirkaden 80 helaut barnom-procent av
sorgskostnaden.

Fler barn och högre behovsnivå

Arbetsmarknadsläget under år har bidragit till kvinnligadenattsenare
förvärvsfrekvensen fortsatt öka. Den höga kvinnliga förvärvsfrekven-att
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bamtillsynsin till blir svårare ordnai detleder attatttur genomsen
med-Tillsammans har dettaeller privata dagmammor.släktingar, grannar

ständigt ökat. Utbyggnadenfört kommunal barnomsorgbehovetatt avav
tillföräldrar förvärvsarbetar lettför har dessutombarnbarnomsorgen vars

pedagogiska innehål-detövriga ska kunna delockså barnkrav på taatt av
deltidsförskolani och denförskolan. dessa barn sker detta öppnai Förlet

förskolan.
sinframför flerbamsmödrarallt ökatåren detUnder de ärsenaste som

förvärvsfre-relativt skillnaden itidigareförvärvsfrekvens och den stora
Skillnadeni försvunnen.tvåbamsmödrar dag heltmellan och ärkvens ett-

respektive småkvinnor medförvärvsfrekvens mellan under 45 åri utan
Kvinnor barn har2 procentenheter. medi till endastuppgår dagbarn en

förmotsvarande andelmedan männen ärförvärvsfrekvens på 86 procent
97 procent.

förvärvsfrekvensen blandnivånpåverkas påbarnomsorgBehovet avav
årskullartotala antalet bam. Deockså detsmåbamsmödrar avmen av

födas under deberäknas kommafötts de årenbarn attsamtsenastesom
kraftiga ökningar barnantalet seoch innebäråren ärnärmaste stora av

idiagram 5.3.

åren 1980- 2010åldersgrupperi olikaAntal barnDiagram 5.3
Flntal barn

Ä
800000

600000 -

Ä
400000

.....g-5.
i -7-9

110200000 20102000 ... 19001900

Källa: SCB

År fullt utbyggdskulleriksdagen barnomsorgenbeslutade1985 att vara
skulleföräldrarförvärvsarbetandetill1.5 årAlla barn över1991.senast

intetill föräldrarfamiljedaghem. Barnelleri daghemerbjudas plats som
deltidsförskola ellerierbjudas platsskullestuderarellerförvärvsarbetar

förskola.öppen

entydigt begreppbarnomsorgen ingetbehovstäckningFull inom -
centralby-Statistiskaorganisationer såsommyndigheter ocholikaFlera

Kommunförbundet, uppskatt-görSvenskaLO ochSocialstyrelsen,rån,
barnomsorgsbehovet.ningar av



Trots flera dessa behovsmodeller är uppbyggda ungefärpåatt av samma
de relativt olikasätt resultat se tabell 5.3. oftastDetta beror på sättetger

sysselsättningssiffrorna tillöversätta behov barnomsorg.att av

Tabell 5.3 Behov barnomsorgdaghem och familjedaghem ñr förskolebarn enligtav
olika beräkningar

Beräkningengjord 0-6 år 1.5-6 år Avser årav

Statistiska centralbyrån 374000 1988
388000 355000 1989

Socialstyrelsen 464833 1988
496444 1991

LO 548961 431327 1988
SvenskaKommunförbundet 900414 379300 1988

449700 419300 1991

Källa: SCB: S SM11 8901
Socialstyrelsen:SoS-rapport 1989:22
LO: Råtabeller 1989

Statistiska centralbyråns bamomsorgsundersökning, föräldrarnadär
tillfrågats behovet iplats barnomsorgen, mäter aktuell köom av snarare en

deutöver redan har kommunal barntillsyn behov. LOän å andraettsom
sidan har i sin ifrånmodell samtligautgått barn förvärvsarbetandemedatt
föräldrar i behov barntillsynär arbetstidens längd förlägg-ochoavsettav
ning, tjänstledigheteventuell föräldraledighett.ex. eller önskemål och
möjlighet lösa barntillsynen på sätt än kommunalatt barn-annat genom

Med begreppet full behovstäckning kan således delvisomsorg. man mena
olika saker.

framtida barnomsorgsbehovetDet

l våra beräkningar förvärvsfrekvensen för småbarnsföräldrar harav
beaktat föräldraledighetersåväl obetald tjänstledighet för vårdsom av
barn.

l vårt huvudalternativ vihar räknat med behov cirkapå 450000ett
platser. Den planerade utbyggnaden föräldraförsäkringen påverkar,av
enligt våra bedömningar, behovet mycket lite. Det sammanhänger med att
föräldrar med barn i åldern l l 1/2 år redan i dag utnyttjar barnomsorgen-
i begränsad omfattning. Dessutom föräldraförsäkringen möjlighet tillger
förkortad arbetsdag föroch dem utnyttjar föräldraförsäkringen påsom
detta sätt kvarstår behovet plats. Skulle föräldraförsäk-den utbyggdaav
ringen allt leda till barn under inte1.5 år behövertrots någon bamom-att
sorgsplats reduceras behovet med cirka 20000 platser.

En utbyggnad till 450000 platser 1991år täckningsgrad påmotsvarar en
60 för 0-6 åringar. För 1.5-6 åringar innebärprocent 450000gruppen
platser, 30000 för barn under 1.5 år, täckningsgradreserverats påom en
cirka 70 procent.

l baskalkylen har vi ifrånutgått riksdagsbeslutet kommer förverk-att att
ligas i slutet för1991 0-6 åringar. Utbyggnaden kommer huvudsakli-av

ske i daghemsform, formdenär ökatatt under 1980-gen mestsom som
talet. Alla barn i 4-6 årsåldem hemmaär eller hos dagmammasom
kommer tillgångha till deltidsförskola se diagram 5.4.att
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behovstâckning1991 respektiveDiagram 5.4 vid fullBarnomsorgsplatseri daghem
1995

platserHmal400000

Ä300000

l200000

Ä100000

-95annan
-91-000 i

1995199019851980
Källa: beräkningarEgna

full behovstäckning uppnåsalternativ BO-95 har vi räknat medl attett
1995.

för skolbarn byggsBarnomsorgen ut

för förskolebarn i1988 och 1989 har utbyggnaden barnomsorgenUnder av
fått förviss utsträckning tillbaka utbyggnaden skolbamensstå omsorg.av

itagit för inne barnom-har de barn redanKommunerna äransvar som
skolbarnsomsorgen kommer säkert beståDetta tryck på attsorgssystemet.

skol-flera framöver. kan behovet utbyggdunder år I kommunerna av en
lika fullminst angeläget åstadkomma behovs-barnsomsorg kännas attsom

ifor minsta diskussionen riksplanettäckning de barnen, påäven om
huvudsak gäller de små barnen.

ifrån kommunalvi barn har bamom-l baskalkylen har utgått att som en
6-åring barnomsorgsplatssorgsplats också kommer behöva närattsom en

Behovsnivån för 7-9 åringar,börjar densammahan eller hon skolan. är
genomsnitt-behovsnivå lägre10- 12 åringar har lägre och ocksåmedan en

lig barn.kostnad per
År för i 7-skolbarnsomsorgen utbyggd barn åldern1995 beräknas vara

i ha tillgång80 alla barn denna ålder9 år. Då kommer drygt attprocent av
fritidshem Mellan 15000 ochtill eller hos dagbarnvårdare.plats påen

för diagramtillskapas uppnå detta mål se25000 platser år måste attper
5.5.

fullochmellanstadiebarn i långsam takt nårför byggsBarnomsorgen ut
in ZOOO-talet.behovstäckning först bit påen

1990-talethälftenunder förstaökar snabbtKostnaderna av
förkostnaden barnomsor-innebärberäkningar platseröverVåra attnya

hälften l990-talet.kraftigt förstaunderfortsätta ökakommer attatt avgen
tabell 5.4.fem år sei genomsnitt knapptblirVolymökningen procent per
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Diagram 5.5 Barnomsorgsplatserför skolbarn 1988-2010
Hntal platser400000

350000

300000

2SC1300

200000

150000

100000
ul"uuuuu"IIIIII

10-12 ar
17-9 ar

1988 1992

Källa: Egnaberäkningar

Efter 1995 då barnomsorgen För förskolebarnsåväl barn i lågstadiet ärsom
utbyggd blir volymökningen i genomsnitt drygt halv framårprocenten per
till sekelskiftet.

barnomsorgenTabell 5.4 Volymförändring för 1971-2010
Miljard kr. 1988 Genomsnittlig ärlig volymutveckling

1971- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000-
1980 1985 1990 1995 2000 2010

22.3 10.3 5.4 6.9 4.8 0.6 -0.4

Källa: SCB och beräkningaregna

Förskolebarnens barnomsorg försvarade knappt 80 helaprocent av
Årbamomsorgskostnaden år 1988. 1995 är motsvarande cirkaandel 70

se diagram 5.6.procent

Diagram 5.6 Bruttokostnadenm: kommunal barnomsorgår 1989- 1995

rjnkr1987 ars Priser50000

-40000
tBarnomsorg,j 10-12 aR

30000 T Barnomsorg
7-9 RR- jL även20000 05+"/ O"
+6

gâdüem10000

EDaQhQmg
0-6 HRU

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Källa: SCBoch beräkningaregna
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Förskolebarnförbarnomsorgsplatserbehovsnivå 430 000påVid lägreen
miljardercirka 1.3medminskar kostnaden450000 1991för åri stället

kronor.
statsbi-viafinansieraskostnaderbetydande del barnomsorgensEn av

År totalade40för drygtstatsbidragensvarade1988 procentdrag. av
reglerna1985 dåsuccessivt sjunkit sedanandel harkostnaderna. Denna

ståkommittidenhar medändrades. Kommunerna attstatsbidragenför
gällandeMedbarnomsorgskostnaderna.andelför allt större nuaven

prisökningar kommerförkompensationintestatsbidragsregler gersom
antagandenlångtidsutredningensurholkas. Medfortsättastatsbidraget att

endaststatsbidrag platsoförändratpriser skulleochgäller lönervad ett per
1995.barnomsorgskostnaden årtäcka 30 procent av

Äldreomsorg
för ochäldreochvårdenför boendet,harKommunerna omsorgenansvar

främst platsservicen bestårkommunalamänniskor. Denhandikappade av
denhemhjälp ii gruppbostad ellerservicelägenhet,iålderdomshem,på av

miljar-cirka 18.6kostadeVerksamhetenfärdtjänst.bostaden och avegna
hemtjänstenhänförs tillutgifternahälftenUngefär1988.der kronor av

SMHI.ålderdomshemmentredjedel tillcirkaoch en

Äldreomsorgen omstruktureras

institu-frånhandikappomsorgenochäldre-förändrades1980-taletUnder
antaletochbyggdesHemtjänstenhemmaboende. uttionsvård mot mer

1980-taletdelenminskade. Underålderdomshemmenplatser på avsenare
gruppbostäder. Dennautbyggnadpåkommunernasatsade också aven

hemlikaundertillsammansborcirkainnebärvårdform att personersex
förmedansvarigmedfinansiär ochoftaLandstinget stårförhållanden. som

långvårdskliniker,landstingenspåNedläggning platsergruppbostäder. av
utbyggnadmedförtocksåpsykiatriska, harochsomatiska avbåde en
Förändringar-gruppbostäder.antaletochhemsjukvårdenhemtjänsten, av

boendetservice därochvård,omstruktureringeniledär omsorgett avna
enskildaför denochi vårdenviktigarealltpoängteras omsorgensom

människan.

äldreoch fler pensionärerFärre unga
varitunder 75 årpensionärerantalettioårsperioden harUnder den senaste

pensionärer ägt150000drygtökning påoförändrat. Den rumrelativt som
75 år.överheltperiod nästandennaunder personeravser

medminska75 årunder attsekelskiftet kommertillFram grupperna
80 kom-åröverframför alltmedan100000än gruppernapersoner,mer

dockÖkningstakten halveraspensionärernaför de äldreöka.attmer
Un-omkring 2005.årstabiliseras1980-1990 ochperiodenjämfört med

ökningkraftigmycketfåSverigetidpunkt kommer attgefár vid ensamma
ikommer40-talskullarnadefolkpensionärer uppstoraattgenomungaav

diagram 5.7.sepensionsåldern



41

år 1975-2025åldersklasseri olikapensionärerDiagram 5.7 Antal

mal600000

,,....7i-v-..__._...500000
IIIIIICIUIIIIIIIUIIID. ll,u"å

"lmunmmi"mmm"u" l
-95-g
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100000 "......- 70-74-- --° -g ---.

.....55-59.0 Y 2015I19§519051925 20252005

SCBKälla:

förändringarnaväntadeperspektiv således delitet längre äriSett ett
årsperio-25dendramatiska under närmasteinte såpensionärernabland

delförst efter 2020 då denårFörändringarna uppstårverkligtden. De stora
80i åldrarna över1940-talet kommerfödd påbefolkningen är uppsomav

år.
betydandeocharbetsmarknadenöverhettning påsituation medl en
dockoffentliga sektorn kan äventillpersonal denrekryterasvårigheter att

innebäravårdhjälp ochbehöver storaökningar i denmindre grupp som
problem.

Ä7dre0ms0rgen inför 1990-talet

fortsätta l990-talet.underomstruktureringen kommerDen pågående att
landstingen läggerkrav på kommunernaställs alltDet större attgenom

samtidigtpsykiatriska långvårdensomatiska ochdenned platser inom
Männi-ålderdomshemmen.antalet platser påminskarkommunernasom

delvis kommunalamedflytta till gruppbostädermöjlighetskor attges
hittills kvarutsträckning boieller änservicelägenheter störreinsatser, till

serviceboen-byggakrav på kommunernaställerhemma. Detta att utstora
insatser.andrahemhjälpen ochdet,

Handikappade män-ökar.åldersgruppernai de äldstaAntalet personer
hemma. Dessabo kvarmöjligheterniskor ska större att grupperges

oftaeftersom de har störrehemsjukvårdhemhjälp och ettkräver mer
genomsnittet.hjälpbehov än

beräkningarharinom äldreomsorgenomstruktureringengällerVad
kommunalaförsta nuvarandealternativ. Detför olikagjorts två avser

omstruktureringvissmedhandikappadeför äldre ochansvarsområden
förslag ändratalternativet gäller detandrahemmaboende. Det ommot

genomföras från ochplanerasbetalningsansvarochhuvudmannaskap som
frånomstruktureringenalternativ ärjanuari 1992. l dettamed l senare

tillinte begränsatFörslagethemhjälp starkast. ärlångtidssjukvård mot
vård.service ochbehovhargäller allaäldre, utan avsom



42

fårKommunerna ansvaret äldreomsorgen

Syftet med det ändrade huvudmannaskapet är samordna samhälletsatt
insatser och utveckla dessa. Kommunerna i fördag boendet ochansvarar

del vården servicenoch i hemmen. Vidstor huvudmanna-en ett enatav
skap skulle det verksamhetsmässiga och ekonomiska bli tydliga-ansvaret

En huvudman blir ansvarig för nödvändiga för service ochattre. resurser
finnsvård för utbyggnad prioriteringaroch inför framtiden.samt

l baskalkylen har därför i andra förutsattalternativett kommuner-att
förövertar äldre- och handikappomsorgen.ansvaret Detta innebärna

fördubblingnästan bruttokostnaderna 1992.år Den utökade äldre-en av
omsorgsverksamheten har beräknats knappt 22 miljarder kronormotsvara

1992 iår 1988 prisnivåårs kommunerna iredan dag förstårvarav en
verksamhet cirkamotsvarande miljarder1.5 kronor. Landstinget ersätter

förkommunerna denna verksamhet. Beräkningarna bygger på schabloni-
uppgifter frånserade 1986 och därförär något osäkra.
föreslagnaDen förändringen huvudmannaskapet innebär kom-attav

övertar verksamhetsansvaret för de lokala sjukhemmen inklusi-munerna
lokaler och personal. På de lokala sjukhemmen vårdas somatiskt lång-ve

tidssjuka. Kommunerna övertar också för all hemsjukvård,ansvaret ex-
klusive läkarinsatserna, för gruppbostäder all dagverksamhet vissochsamt
dagsjukvård.

Det finns samspel mellan långtidssjukvården länsnivåett på och ser-
vicen och vården på lokal nivå. Problem finns med medicinskt färdig-s.
behandlade, vårdas inom den somatiska korttidsjukvården i avvaktansom
på bättre alternativ. stimuleraFör kommunerna byggaatt alterna-att upp
tiva öppenvårdsinsatser och särskilda boendeformer föreslås kommu-att

får betalningsansvar för patienter inom landstingetsett somatiskanerna
psykiatriskaoch långvård för färdigbehandlade patienter inomsamt akut-

sjukvården. ekonomiskaDet innebär kommunerna fåransvaret att resur-
motsvarande kostnader för vård, och service på någonser omsorg av

landstingens institutioner. Valet blir fortsätta betala till landstingen föratt
färdigbehandlade patienter eller använda för byggaatt attresurserna upp

verksamhet med andra alternativ för färdigbehandlade patienter.en egen

Äldreomsorgen blir den verksamhetenstörsta på 1990-talet

Vid beräkning framtidadet behovet vård och service förav av omsorg,
pensionärer har frånutgått servicemönsternuvarande och servicefrek-

i olika åldersgrupper. Personer under 65 år handikappmed skavens som
ha möjlighet bo kvar hemma har också inkluderats. framtidaatt l det
behovet har tagitdels hänsyn till befolkningsförändringar enligt befolk-
ningsprognosen, dels den omstrukturering pågår hemmabo-motsom mer
ende.

De pris- och volymuppgifter bildar förunderlag beräkningarnasom
bygger på studier hemtjänsten och ålderdomshemmen SMHI, Kom-av
munförbundets driftkostnadskalkyl 1988 vissa uppgifter från Lands-samt
tingsförbundet, Statistiska centralbyrån och Socialdepartementet.

Resultatet beräkningarvåra olika redovisas ityperav av av omsorg
diagram 5.8.
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åldersgrupp,insats i respektivevissmedDiagram 5.8 Andel procentpersoner
Procent100

l75

-50

: Slukhem/
langudsxrj25

Walderdoms-: hem
- EH-emmalpU

90-u85-8980-8465-790-64

beräkningarKälla: Egna

får90 och äldresamtliga årframgår5.8 nästandiagramAv att personer
hälften fårlandstinget. Drygtfrån ellerhjälp kommunenformnågon av

hemhjälp.formdet i av
kostnadenhemhjälp och därmedutfördtimmarAntalet somper person

övriga insat-âlderskategorier.olika Förvarierar förhemhjälpsservicefår
genomsnittskostnaderolikaserviceoch harinom vård, peromsorgser

300 000somatisk långvård med drygtomsorgsform Dyrast äranvänts.
cirkamedålderdomshemkostnaden påoch lägst äroch platskronor årper

priser.1988år års150000 kronor per
huvudmannaskapetdet ändradeför kommunernaMerkostnaderna av

redovisas i tabell 5.5.betalningsansvaretsamt

åravgifter för äldreomsorgenstatsbidrag ochJämförelse kostnader,Tabell 5.5 av
års priseri 19881992,miljarder kronor

AvgifterStats-Brutto-
bidragkostnad

Alternativ l
2.73.621.3huvudmannaskapOförändrat

Alternativ 2
3.15.230.4huvudmannaskapFörändrat

11.3Betalningsansvar --
beräkningarKälla: Egna

såvälövertarfrån kommunernaalternativ 2 utgåriBeräkningarna att
äldreomsorgsverksamhetenför delstatsbidrag denavgifter somavsom

forbetalningsansvardeldenFörtill kommunerna.fors över avsersom
landstingetfrånvi utgåttbedriver harlandstinget attverksamhet som

betalar brutto-och kommunernastatsbidragavgiftersåvälbehåller som
for verksamheten.kostnaden

kommeräldreomsorgeninnebärhuvudmannaskapetförändrade attDet
i kommunerna.verksamhetsområdetenskildabli det störstaatt

tabell1990-talet seunderinom äldreomsorgenUtbyggnadstakten avtar
5.6.
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Tabell 5.6 Genomsnittlig årlig volymutveckling inom äldreomsorgen1971-2010

1971- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000-
1980 1985 1990 1995 2000 2010

Alternativ 1 4.8 2.2 3.1 2.1 1.4 1.0
Alternativ 2 4.8 2.2 3.1 15.7 1.2 0.9

Källa: SCBoch beräkningaregna

finansieras äldreomsorgenHur

Äldreomsorgen finansieras i tilldag statsbidrag. Statsbid-15 medprocent
ragstäckningen varierar beroende omsorgsformpå se tabell 5.7. Från och

1989 bidrag tillmed utgår också ålderdomshem vilket medfört vissen
höjning täckningsgraden totalt.av

Om statsbidragen inte räknas hänsyn till pris-med och löneutveck-upp
lingen kommer statsbidragstäckningen år 2000 sjunka till drygt 10att
procent.

Avgiftstäckningen inom olika omsorgsforrner varierar kraftigareännu
statsbidragstäckningen.än

Tabell 5.7 Statsbidrags- och avgiftstâckning inom olika verksamheter1989. Procent
bruttokostnadenav

Statsbidrags- Avgifts-
täckning täckning

l-lemhjälp 24 6
Ålderdomshem SMHI 19 19
Gruppboende 21 6 alt 3
Hemsjukvård 16 0
Sjukhem/långvård 16 5

Källa: SCB, Landstingsförbundet och Socialdepartementet

Vid oförändrad taxesättning kommer avgifterna täcka iatten genom-
snitt 14 bruttokostnadema för nuvarande verksamhet år 1995procent av
och vidl l verksamhet inkluderarockså förändratprocent etten som
huvudmannaskap naturlig förändringår. En införaattsamma vore samma

för sjukhemlokala långtidssjukvårdoch sjukhuspåtyp taxa redanav som
finns för vård på ålderdomshem. Detta miljardhalv kronor.motsvarar en
Omräknat i kommunal utdebitering innebär detta 10 öre på skatten.

Avgiftsfmansieringen kan dessutom sannolikt ökas inågot takt med att
fler fårallt pensionärer ATP, dvs. ökar sina inkomster.

Omstruktureringen under 1990-talet

Bakom kostnadsberäkningarvåra ligger förändringarantaganden om
inom äldreomsorgen delvis tidigareberörts i detta avsnitt. Föränd-som
rinoar inomsker både kommunernas ansvarsområden mellan lands-samt
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tidigare alternativ 2 harredovisade 1 ochdeting kommuner. Förutomoch
omstruktureringO-alternativplatsfördelningen for någonäven utanett

tabell 5.8.seberäknats

landsting omstruktu-i kommuner och utaninom äldreomsorg5.8 HjälpbehovTabell
huvudmannaskapochmedändratomstrukturering alt l0, medviss samtrering alt

alt 2betalningsansvar
År 000-talAntal 1personer

Åld- Lok Lång-Hem- Nytt
tids-sjuk-tjänstdoms- grupp-
sjukvhemboendehem

Alternativ 0
2623324 0441989
30270346511995

29 320357552000
Alternativ 1

2623324 0441989
27272350481995
26303363502000

Alternativ 2
26230324441989
2428353 4451995
2131370 7442000

beräkningarKälla: Egna

peri-expandera under helaberäkningar visar behovpåVåra attett av
Ökningen har ocksååldringar ökar. Hänsynantaletpåberoroden. att

naturligtvisfaktorerinom Andraomstruktureringen vården.tilltagits som
blir friskare ochpensionärermorgondagensutvecklingen ärpåverkar om

ikvar hemma störrebostäder kan boanpassadegrund bättre ut-på av
blir viktigahemsjukvårdenhemtjänsten ochsträckning. Utbyggnaden av
kommersi-allmänna ochytterligare denkompletterasinstrument ommen

servicenella byggs ut.

Utbildning
elevunderlagezStora variationer i

med drygt 2utbildningskostnademaökade1970-talet procentUnder per
Ökningen i främstelevantalföljd ökatpriser.i fastaår etten avvar

reformer.fleraochgrundskolan nya
År nivå medsin högsta överi grundskolanelevantalet1980 nådde en

Frånsjunkit hela 1980-talet.underDärefter elevantaletharmiljon elever.
Ökningenöka.åringar åter7- 15dock antalet1992 kommermed attoch

ochstagnation beräknas ske2000-talet dåin påfortsätter årett enpar
diagram 5.9.minskning sedärefter ånyo en
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Källa: SCB

Samtidigt minskadeelevantalet i grundskolan ökade elevantalet isom
gymnasieskolan. Den 16-års puckeln inträffade 1983/84. Därefterrunts.
har antalet gymnasieelever minskat. Från början 2000-talet växer elev-av

igen vi fårantalet och ipuckel gymnasieskolan år 2005.runten ny
Därefter planar elevantalet och 2025år beräknas elevantaletut motsvara
1980 års nivå diagramse 5.10.

Antalet ungdomar vidare tillgår gymnasieskolan kraftigt.har ökatsom
Uppemot 80 16- 18 åringarna finns i gymnasieskolan.procent av numera

I elevantalsförändringarnaöver har hänsyn tagits tillprognosen nya
reformer inom gymnasieskolan förlängdsåsom yrkesutbildning och lör-
ändrad ingenjörsutbildning. förlängdaDen yrkesutbildningen 3-årigmed
utbildning för alla påverkar verksamheten åren 1990- 1995. Ingenjörsut-

Diagram 5.l0 iAntal elever gymnasieskolan1980 2025-
1000-41elever

275

200rT..y.... 1990 ............T...... 2010"å01s"rå020202å&#39;1980 1985 1995 2000 2005

Källa: beräkningarSCBoch egna
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bildningen, överförs till högskolan, bedöms påverka 1989-årensom
1993.

Kostnadsâkningen har stannat upp
Under 1980-talet utbildningskostnadernahar ökat med drygt halven

âri fasta Jämförtpriser. 1970-talets ökningstaktmed på drygtprocent per
2 innebär kraftigår det uppbromsning.procent per en

Kostnadsökningen för varit relativtskolan har således låg under 1980-
förtalet bruttokostnaden grundskolan har till minskat.och och med Kost-

eftersomnaden elev har dock ökat kostnaderna inte till detanpassatsper
minskade Bruttokostnadenelevunderlaget. grundskoleelev har ökatper

fasta priseri genomsnitt till år i under periodenmed 1 1.5 procent per
1980- framför för administration,1987. Det allt kostnaderna lokalerär

Administrationoch undervisning stigit. dock cirka 3utgör endastsom
kostnaden elev.procent av per

Statsbidragens andel sko/kostnaderna minskarav
cirkaNettokostnaden elev har Ökat med 2.5 år underprocentper per

vilket främst förklaras minskade statsbidrag tillperioden 1980- 1987, av
kommunerna.

År för utbildningskostnader-1980 svarade de totala51staten procent av
Övriga intäkter i form interkommunala ersättningar, hyresintäkterna. av

bidrog finansie-med 4 Den återstående delen, 45procent. procent,m. m.
själva.rade kommunerna

År Övrigaminskat till1988 hade kostnadsandel 44statens procent.
intäkter för finansieringen finansieras8 och 52procent procentsvarar av

kommunala medel.med
Statsbidragsandelen minskathar således med procentenhetluppemot

perioden 1980- 1988. Samtidigt övrigaår under har dock andelenper
intäkter fler interkommunalaökat. Det beror dels på elever på grund av
gymnasieskolans dels högre hyresintäkter. Hyresintäkternautbyggnad, på
består ersättningar från landstingen fördels bland särskoleverk-annatav

ersättningar frånsamhet, dels andra hyresgäster. Detta kan tyda på attav
effektivt,lokalerna används dvs. disponibla hyrsatt ytor ut.mer

Varför minskar kostnaden takt med elevunderlagetinte i

1970-talet kraftigt utnyttjadesUnder slutet elevantalet ökade skol-närav
fallkapaciteten i många maximalt. elevantalet minskadeNär sedan har

därför fall till nivå.i del återgått normal Därutöver harman en en mer
tillkommit fler invandrare.behov bland läroplan ochannatnya genom ny

flerDetta ställer krav på bland ökat antal hemspråkslärare,annat ett
föroch hemspråksundervisning. Kraven på underhåll ochgrupprum rum

reinvesteringar 1960- och 1970-talets skolbyggnader har iockså ökatav
takt med byggnadernas ålder.

Totalt minskathar elevantalet relativt mycket. För enskilda kom-sett
innebär minskatoch kommundelar dock antal elever elevun-ett attmuner



48

omfattningeni skola kaninte alltid denderlaget atttunnas ut enmen
deti praktikenavstånd kan göraBebyggelsestruktur ochläggas storaner.

Skollo-minskande elevunderlag.avveckla skolenheteromöjligt trots ettatt
förfärre oförändrad kostnaddärför med elever ochkvarkalen står men

lokalen.
skolmåltidspersonal,i form"fasta kostnaderTill ocksåskolan hör av

förändrakan svåraoch Städpersonalelevvård, vaktmästare attsom vara
administra-förförhållande gäller densikt. Sammapå kort gemensamma

for för 500utsträckning 400i itionen behövs ston sett somsammasom
elever.

sikt kanfasta på kortrelativt höga kostnadersåledesSkolan har som
rimligt minskatsikt det dockförändra. längre ärPåsvåra ettattattvara

kostnadsminskning.till motsvarandeelevantal leder
1980-elevantalet under taletsgymnasieskolan växandehar detFör

deutrustning. Bland harinneburit lokaler ochförsta hälft krav på annat
i omfattning krav på bland störrelinjerna ökat medyrkesinriktade annat

utbildningarna.utrustning teoretiskadeoch dyrare änytor
genomförts.reformerandra Kommunerna1980-talet har ocksåUnder

invandra-försvenskundervisningenfått förhar bland annat vuxnaansvar
tillsälja utbildninguppdragsutbildningmöjlighet attsamt genom s.re

företag fl.myndigheter, privataoffentligaandra m.
be-framöver innebär också kommunernaelevunderlagetökadeDet att

hel delsina i beredskapdel skolorbehållahöver samt attstor nyaenaven
byggas.skolor torde behöva

beaktasstrukturenTrögheten i

iförändringarbasis främsttagits fram påkostnadskalkylerdel avsom
olika rörliga. Somtagits till kostnaderna ärhänsynelevantalet har att

påelevvård och lokalerför administration,kostnadernatidigare ärnämnts
ochfor undervisning dvs. lärarefasta. Kostnadernarelativtsiktkort

rörliga.däremotläromedel är mer
rörlighet dvs. hur kostna-kostnadernasalternativa antagandenTvå om

5.9.tagits fram tabellelevantal har segrund ändratförändras påderna av

rörlighet, grundskolanolika kostnadsslagensantaganden de5.9 OlikaTabell om
förändringProcentuell

alt högrealt lägre

lO10Administration
5030Lokaler
5050Skolmåltider
10lOElevvård
00Skolskjutsar

7065Läromedel
7560Undervisning
6148Summa

Källa." beräkningarEgna
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1alternativet med lägre rörlighet cirka 50 denantasen totalaprocent av
kostnaden följa förändringar i elevantalet. I det högre alternativet antas
drygt 60 den totala kostnaden följaprocent eleven".av

1kostnadsberäkningen har minskat elevantal beräknats utifrån alternati-
med lägre rörlighet.vet Dä elevantalet ökar har i stället beräknat

kostnaderna utifrån högre rörlighet. Det beror på ökat elevantalen att ett
/befolkning ofta koncentrerar sig till bostadsområden och därmednya
leder till behov skolor.av nya

Kostnadsberäkningarna för gymnasieskolan har gjorts på sättsamma
för grundskolan dvs. med olikasom antaganden kostnadernas rörlig-om

het.

Antalet elever ökar igen

Befolkningsutvecklingen leder till ökat antal ielever grundskolan frånett
1992 och sinnår i början 2000-talet.topp Elevantalet beräknas ånyoav

signärma miljonstrecket. Befolkningsutvecklingen får effekter föräven
gymnasieskolan med viss tidsförskjutning jämfört med grundsko-men en
lan.

I tabell 5.10 redovisas befolkningsförändring den procentuellasamt
volymförändringen för grundskolan under perioden 1989-2010. Grund-
skolan för 70 den totala kostnaden för utbildning.procentsvarar av

Tabell 5.10 Befolknings- och volymförändring 1989-2010 för grundskolan, procen-tuell förändring årper
Genomsnitt årper

1989 1990 1990- 1995 2000--1995 2000 2010

Bef förändring 1.6 1.8 0.7 1.4 0.1- -7- 15år
Volymförändring -0.8 -0.9 0.5 0.8 0.1

Källa: SCBoch beräkningaregna

Befolkningsförändringen respektive volymförändringen för gymnasie-
skolan framgår tabell 5.1 Gymnasieskolans andel utbildningskost-av av
naden uppgår till drygt 20 procent.

Tabell 5.11 Befolknings- och volymförändring 1989-2010 för gymnasieskolan,pro-centuell förändring årper
Genomsnitt årper

1989 1990 1990- 1995- 2000-
1995 2000 2010

Bef förändring 0.4 -0.6 -2.7 -0.2 1.3
16- 18år
Volym/örändring
Befolkning 0.3 -0.3 1.3 -0.l 0.8-Nya reformer -0.l 0.0 0.7 0.2 0.0
Totalt 0.2 -0.2 -0.5 -0.1 0.8
Källa: SCBoch beräkningaregna

4 10-0496
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skolansför 90drygt procentgymnasieskolanochGrundskolan avsvarar
vuxenutbild-Återstående musikskolan,delar utgörskostnader.totala av

och uppdragsut-folkhögskolorkommunalautbildningövrigning samt
bildning.

Vuxenutbildningengrundskolan.följabedömsförändringMusikskolans
utbildning bedömsövrigochperiodenhelaoförändrad underantas vara

riket.förtotaltbefolkningsutvecklingenfölja
framgårskolformersamtligaförkonsumtionsförändringentotalaDen

5.12.tabellav

för-procentuellskolformer,samtliga1989-2010 förVolymförändring5.12Tabell
årändring per

Genomsnitt år1988kr. perMiljarder
2000-1995-1990-19901989
201020001995

0.20.60.2-0.7-0.S42.6

beräkningarKälla: Egna

kommunalablirLärarna
huvudmannaskapet1991 övertarfrån och medkommunernaBeslutet att

träffatsavtalskolan. Deteffekter påvissaförväntas somkanför lärarna
mellanstadielä-ochlåg-blandinnebär19911989- annat attperiodenför

vecka.timmartill 26från 29minskarundervisningsskyldighet perrarnas
anställas.behövadärmedskullefler6000 lärareCirka

kravställerveckatimmari skolan 5närvarotidökadBeslutet perom
för lärarna.grupprum/arbetsrumflerpå

våraIför kommunerna.kostnaderökadeinnebärAvtalet sammantaget
finansi-merkostnaderdessaförutsattdockkalkyler har attfinansiella

statsbidrag.ökadefullt ut genomeras

Energi
utsträckning inomi ökadsig kommunernaengagerade1970-taletUnder

produk-ochi snabb taktbyggdesFjärrvärmenäten utenergiområdet. nya
dock det kom-oljeprisstegringarnadrift.i Trotstionsanläggningar vartogs

1980-taletbörjani påförstDetoljeberoendet sommunala stort. var
fjärrvär-oljan i sinadåfart. Kommunerna ersatteoljeersättningcn tog

byggdeellerkol och värmepumparbränslen såsominhemskamedmeverk
bränslen.för sådanaanläggningarnya

påbörjade strukturra-tidigarefortsatte denl980-talenoch1970-Under
distribuerarföretagAntaleteldistributionen.inomtionaliseringen som

kommu-företagigick störreföretagMindrekraftigt.minskat ex.har upp
drift.ikraftvärmeverkkommunalaantal togsmindrecnergiverk. Ettnala

övergick1980-taletUnderoljeeldade.främst1970-taletunderDessa var
olja.bränslen äntill andraflertal verkett

Sverige.i södranaturgasutbyggnadenpåbörjades1980-taletbörjanl av
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Gasledningen framme i Göteborg fortsatt naturgasintroduk-är ochnu en
tion i mellansverige planeras.

1970- 1980-talenUnder och påverkades energipolitiken starkt olje-av
kriserna. Oljeanvändningen minskat drastiskthar samtidigt med-som en

energipolitik lett till ökat el-beroende i forsta hand baserad påveten ett
kärnkraft. Allmänheten har eluppvärmningpåuppmuntrats att satsa av
byggnader. Kommunerna har på anlägg-staten uppmuntrats att satsaav
ningar för eldning inhemskt fastbränsle.med Den prisutveckling fossilapå
importbränslen förespeglades i början 1980-talet har dock infri-som av

innebär många kommuner iDet dag har betydande ekonomiskaats. att
beträffande sina fjärrvärmeanläggningar.problem lösa Energiomställ-att

ningen haft vittgående effekterhar både energi- och miljöområdena.på
Satsning storskaliga energianläggningar kärnkraftpå och harnaturgasex.
samtidigt inneburit ökad sårbarhet.

förKommunerna har sedan 1977 lagstadgat den kommunalaett ansvar
energiplaneringen. främstLagen kommunerna i sinett attger ansvar
planering beakta energiaspekterna. full frihetKommunerna har dock att
själva inriktningen djupet i sitt energiområdet.avgöra och påengagemang

främstKommunernas bestäms således den allmänna samhälls-ansvar av
utvecklingen inteoch lagen kommunal energiplanering.av om

flera olika inomKommunerna har roller energiområdet. Samtidigt som
kommunerna distributörer fastighetsförval-producenter och deär är stora

och har i denna roll intresse minimera kostnaderna,tare ett attav ex.
effektiv energihushållning.genom en

Osäker utveckling framtideni

Samhället inför omfattandeoch därmed kommunernaäven står en om-
energiförsörjningen.läggning Avvecklingen kärnkraft kombineratav av

restriktioner för vattenkraftutbyggnad oförändrademed och krav kol-på
dioxidutsläpp minskade kväveoxidutsläpp ställer krav på kun-samt stora

långsiktig planering.ochnande
kraftiga oljeprisfallet 1986 medfördeDet våren de kommuneratt som

för inhemska fickpå anläggningar bränslen svårt konkurrera medsatsat att
individuell oljeuppvärmning. De kommunala förlusterna beroende på
satsningar inhemska förpå bränslen uppgår närvarande till cirka 300

Cirka hälftenmiljoner landets fjärrvärmekommunerkr. år. harper av
anläggningar för inhemskapå bränslen.satsat

alternativ innebärbaskalkylen har räknat med energiut-l ett attsom
byggnaden inom kommunala i formden sektorn kommer skeatt av en

kraftvärmeverk.begränsad satsning på måttlig fjärrvär-utbyggnaden ax
fortsatt och relativt kraftig distributionsnä-utbyggnadmenäten samt en av

för Vidare antagithar ytterligare föråtgärderten naturgas. att att spara
ienergi de kommunägda byggnaderna vidtas eftersomkommer detatt

fortfarande finns ekonomiska incitament förstarka hushållningsátgärder.
bör dock i sammanhanget påpekas gjordaDet antaganden äratt ytterst

Produktionskostnaderna för kraftvärmeanläggningarosäkra. översti-nya
inköpspriset för finnshögspänd el. För intenärvarande således ekono-ger

miska förutsättningar för kommunalt kra:tviirmccngagcmzing. Vidareett
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konkurrenskraftfjärrvärmensenergi försämrakommer på gent-attmoms
helautgåreftersom fjärrvärmemomsen påoljeuppvärmningenskildemot

föreligger såle-fastainkluderar kostnader. Detvilkenavgiften, även stora
minskablirmindre värmeverkrisk mångauppenbar attdes tvungnaatten

förutsättningarna för kommunaltekonomiskasin verksamhet. De ett en-
naturgasdistributionen också oklara.i ärgagemang

affärsmäs-ienergiproduktionen del kommunenskommunala ärDen en
bokförs bland de kom-Investeringar inom energiområdetsiga verksamhet.

investeringsavsnittet.beskrivs iinvesteringarna. Dessa närmaremunala

Miljö
successivt harökat. Manmiljöområdet har kommunernasPå ex.ansvar

insamling,hushållsavfallhanteringen ochförfått hela transportavansvar
medfört utökatavfall.miljöfarligt Nya lagar harmellanlagringoch ettav
miljöområdet harTillsynsansvaret påförplaneringsansvar kommunerna.

omfatta flertalet landetsfrån 1989vidgats för och medefterhand att av
tagitfrivillig basiskommuner har påmiljöfarliga anläggningar. Många

tidigare huvud-Tillsynenfrån länsstyrelserna.tillsynsansvaralltöver var
avgiftsfinan-från och med 1989skattefinansierad, skallsakligen varamen

sierad.
försurning, påskadormiljöproblemen,gränsöverskridandeDe ex.

växthuseffekten harkvävenedfall ochövergödning orsakadozonskiktet, av
för miljöarbetet.kommit i blickpunktenalltmer

vi fåttutvecklingen varit snabb och harhälsoskyddsområdet harPå nya
hälsoskydd.djurskydd ochlivsmedel, smittskydd,gällervadlagar

sjuka husform formaldehyd,boendemiljön i radon,Problemen med av
kraft påframtiden läggasmåsteallergier åtgärdas. loch måste mer ner

byggnadsmaterial.val bättreförebyggande åtgärder, avex.
gränsöverskridande miljöproblemen krävertillrätta med dekommaAtt

havarje individ skanivå.nationell och lokal Förinsatser också på attstora
betydandemiljömålen krävsi medhandla konsekvensförutsättningar att

fylla i dettaviktig rollharinformationsinsatser. Kommunerna atten
sammanhang.

Ökat kommunalt ansvar
tydlig urskiljbar där läggerSammanfattningsvis trend överär statenen

Huvuddelenkommunerna.kostnadskrävande verksamhet påochansvar
ochfrån till kommunernaöverförts länsstyrelsernamiljötillsynen harav

skallföreskriva kommunernafram kanförslag lagts tahar attatt statenom
mycketavfall. dessaradioaktivt För klaraavfallallthand attutom avom

satsning ilångsiktig kom-uppgifter och målmedvetenkrävskrävande en
ochutbildning, informationpersonalförstärkning,Behovet avmunerna.

Även i dethushållen måsteutveckling betydande.teknisk är engageras
miljövänligavfallkällsortering ochframtida miljöarbetet, avex. genom

enskildaför såväl och nä-ökar kommuner,upphandling. Resursbehovet
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ringsliv. beräkna framtidaAtt det resursbehovet för miljöåtgärder kan
bara i drag.göras grova

De insatserna förpå miljöområdet kommunerna har bedömtsstora vara
följande.

fortsattPå grund Försurning och grundvattentäkter kommeryt-av av
för dricksvattenförsörjningenkostnaderna Troligenöka. behövsatt nya

kommunala vattentäkter och reningen vid befintliga vattentäkter måste
iförbättras.

Vissa delar föravloppsnätet kommer behöva bytas kunnaatt ut attav
dag- och avloppsvatten fordrasoch desssutom reparationseparera av

ledningsnätet på grund korrosion och läckage.av
Ökade rening frånkrav på avloppsvatten mindre tätbebyggelsegrup-av

glesbebyggelse ökade kväveavlägsning.och krav påsamtper
Slamhanteringen framtidenkommer i medföra ökade kostnader. Viatt

kan inte slamspridningräkna med generell jordbruksmarkpå imåsteutan
kostnaderna med krav på utbyggd slamhantering i anslutning tillta en
reningsverken.

föreslåsI 1990 års budgetproposition kommunerna utvidgatatt ettges
skyldighet förmed kommunerna kommunalupprättaattansvar en av-

fallsplan från och innebärmed 199 Det kommunerna blir skyldigaatt att
vilka avfall finns varjereda på i kommun vilkaochta typer av som

avfall fråganmängder det är om.
följdEn de ökade dricksvattenförsörjningkraven på avfallshan-ochav

tering blir naturligtvis ökat resursbehov. Båda verksamheterna skallett
finansieras avgifter, erfarenheten full kostnadstäck-säger attgenom men
ning aldrig uppnås.

miljöfarligaFör minska till luftde utsläppen och måste radatt vatten en
olika vidtas.åtgärder För påskynda erforderliga miljöinvesteringaratt

1990 denersätts nuvarande punktskatten på energi med miljöavgifter.
för vissa miljöåtgärderKostnaden torde komma belasta den kommuna-att

Ävenbudgeten. det gäller och förväntanär vägnätet kangatu- man en
ökad satsning miljöförbättrandepå åtgärder.

förväntade satsningarFlertalet inom miljöområdet särredovisas inte i
kommunernas budget ingår i andra verksamhetsområden såsomutan ex.
Vattenförsörjning och avloppshantering eller kollektivtrafik. På konsum-
tionssidan kommer endast sådana kostnader tjänsterorsakatssom av nya

direkt till miljöområdetknutna urskiljas.är kunna investe-Påattsom
ringssidan miljöinvesteringarnakommer bokföras elleratt som ny- re-

Ökningeninvesteringar inom respektive verksamhetsområde. investe-av
ringarna bliberäknas betydligt ökningen kommunernas utgif-större än av

konsumtionssidan.påter
Det således urskiljaär svårt kommunernas för miljöverk-kostnaderatt

samhet. I tabell 5.13 redovisas beräknade inom miljöområ-merkostnader
i förhållandedet till resursinsatser.nuvarande
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krav inomökadepå grundiKonsumtionsutveckling kommunerna5.13Tabell av
miljöområdet

Årlig förändring i procent1990Miljarder kr.
2000-1995-990-
201020001995

3.47.242.60.3

beräkningarKälla: Egna

miljarder kr.till 0.3uppskattas1990merkostnader,Kommunernas som
sekelskiftet.vidmiljardertill 2.5ökaberäknas

Underhåll

anläggningarfastigheter ochkommunernasför underhållKostnaderna av
fördärför kostnadernaförändrasbaskalkylenkonsumtionen. ldelär aven

konsumtionsutvecklingen.medunderhåll i takt
oftatalasför underhåll ökatharkostnaderkommunernasSamtidigt som

bådegällerDetunderhåll i kommunerna.eftersattfinnsdet ettattom
Uppfattningar-anläggningar.kommunaltekniskaochverksamhetslokaler

Änisär. så längegåri underhålletbristerna ärallvarligahur ansesomna
och verksam-inom vissa kommunerendastalarmerandedockproblemen

hetsområden.
framtiden.iökadockförnyelse kommerochunderhåll attBehoven av

iochunderhållsbehovet är närfastställa hurexaktsvårt stortDet är att
underhållssys-lämpligahittaproblem ärEttuppträder.tiden det attannat

pågåendeverksamhet. Ettför dennalokalatillskapaoch atttem resurser
fastigheterunderhållFörnyelse ochKommunförbundetinomprojekt av

frågor.dessaåtminstone någrapåinfrastruktur kan väntasoch avsvarge
verk-affärsmässigexklusiveför underhållkostnaderKommunernas

2drygtvilketmiljarder kronor,till 2.9uppgick 1988 motsvararsamhet
affärsmässiga verksamhetendenkonsumtionen. lnom varprocent av

miljarder kronor.l.8underhållet
kompletteratsharinvesteringsbehovenframtidadekalkyler överVåra

byggnaderförunderhållskostnader kommunernasberäkningar övermed
schablonmässigarelativtpå anta-kalkyler byggeranläggningar. Dessaoch

Underhållsbehoveninformation.tillgänglig antasledningmedganden av
livstid.anläggningsellerbyggnadsförsta årendeunderlägst enavvara

investe-fram till dessunderhållskostnaderna attårligastiger deDärefter
ålder.vid 40 årsförnyasringen

miljarder kronoromkring 2faktiska underhålletdetutgångsläget ärl
fördeladeUnderhållsbristerna ärvi beräknat.underhållsbehovdetlägre än

övrigochaffärsmässig verksamhetvarderamiljard påomkring 1med
verksamhet.kommunal

1970-talen åldrasfrån 1960- ochinvesteringarnademedtaktl storaatt
kommerförutsättningarnaredovisadedeMedunderhållsbehovet.ökar

framfördubblaskonsumtionsverksamheternaför attunderhållsbehovet
underhållskostna-faktiskaJämfört med de2000-talet.första årentill de av

halv gånger.ochöka tvåför underhålletbehöverderna enresurserna



55

därför änkonsumtionen behöverandelUnderhållskostnadernas merav
konsumtionskostnadernadelinnebär allt störrefördubblas. Det att aven

godtagbarvidmakthållaochför återskapai anspråkmåste att entas
räknarOm ävenvägarverksamhetslokaler,standard på gator, manm. m.

det närmasteelimineras underskaunderhålleftersatttidigaremed att
underhållsinsatserna.ökningytterligaredecenniet krävs aven

verksamhetslo-för deunderhållsbehovetosäkerhetsfaktor ärEn annan
äldrevårdsreformen. Imedi sambandlandstingenfrånkaler övertassom

relativt ärunderhållsbehovetantagitvi settharunderlagbrist attpå annat
kommunalaför denverksamheterför dessaomfattning somav samma

övrigt.iverksamheten
snabba-beräkningar på någotvårapekaraffärsmässiga delenFör den en

konsumtionsverksamheter-jämfört medunderhållsbehovenökningre av
miljar-till drygt 4.51.7från nuvarandeökasbehövaskulleInsatsernana.

emellertid inteingårfinansiella kalkylernasekelskiftet. devid lder kronor
underhåll.för ökatmerkostnaderañärsverkens

verksamheterkommunalaOvriga
tredjedelarför cirka tvåutbildningochäldreomsorgBarnomsorg, svarar
tredjedelenresterande1988. Denkonsumtionen årkommunaladenav

väghåll-bostäder,ochfritid, kultur, markinomverksamheterbestår av
social verksamhet.övrigsjukvård ochåtgärder,arbetsbefrämjandening,

oförändradrelativtvarittotala kostnad, harandel kommunensDenna av
störreräknat medbaskalkylen harl980-talen. l attoch1970-under

sjukvård,för ochhälso-undantagmedverksamheter,dessadelen av
hälso-tabell 5.14. Förtotalbefolkningen setaktförändras i somsamma

landstingsförbundets kalkyler.beräkningarna påsjukvården byggeroch

verksamhetkommunalVolymutveckling övrig5.14Tabell av
Årlig volymförändringprocentuell1988Miljarder kr.

2010-2000-1995-1990-1980-1971-
202520102000199519881980

0.20.20.30.51.64.643.3

beräkningarKälla: SCBoch egna

särredovi-underhåll hareftersattmiljökrav ochför ökadeMerkostnader
i tabell 5.14.inkluderasavsnitt, ochtidigareisats

full sysselsätt-åtgärder bygger påarbetsbefrämjandeförKostnaden
ning

arbetstill-långsiktig brist pådominerade hotetsedannågra årFör bara om
successivtårradunderarbetslöshetenhadeframtidssynen. Dåfallen en

arbetskraftBrist pånivå.ovanligt högförhållandenför svenskastigit till en
i dag.målasframtidsbilderflestadepräglar uppsom

bilagavårframtidsanalyser. lfärgat våraocksåliknandepå sättharNuet
kommuner-ocharbetslöshetenbehandladeslångtidsutredningtill 1987 års



56

framtida roll i arbetsmarknadspolitiken i särskilt kapitel. lnas arbetetett
med denna bilaga har arbetslöshetens konsekvenser för kommunerna fått

undanskymd roll. l våra grundkalkyler ligger kommunernas kostnaderen
för arbetsbefrämjande åtgärder kvar på nuvarande, låga, nivå.mycket

l våra finansiella framtidsanalyser, redovisas i avsnitt,ettsom senare
inhar baskalkylens reala resursbehov isatt alternativa omvärldsbil-tre

der. dessa bilderl varierar bland tillväxt och arbetskraftsbehov.annat I ett
alternativ stiger arbetslösheten till i genomsnitt knappt 3 årprocent per
under l990-talet. Vi har Förutsatt denna högre arbetslöshet skulleatt
komma påverka kommunernas kostnader,att antingen tillfälli-attgenom

kommunala arbetsplatser skapas, eller utbetalning social-ga attgenom av
bidrag ökar.
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6 Personalbehov och personalomsättning

fem miljon iKnappt och halv människor Sverige 16-64är år gamlaen
och fyra fem i tillhör arbetskraften.denna åldersgruppän Knapptmer av

femte sysselsatt kommunaltär anställd. För klara kraven påattvar av
verksamhetsforändringar antalet sysselsatta i kommunernamåste öka.

arbetskraften framtideniRäcker

arbetskraftUtbudet beräknas enligt Statistiska centralbyrån öka imedav
fram tillgenomsnitt 24000 år 1995. beräknade ökningenDenper av

nettoefterfrågan arbetskraft inom 20000på kommunerna år.är per
Volymförändringar i årligt tillskott cirkaverksamheten kräver påett

till16000 perioden 1990- 1995. Tar dessutom hänsynunderpersoner
effekten arbetstidsförändringar på grund veckors lagstadgadav av sex

förlängd föräldraförsäkring förkortad arbetstid för läraresamtsemester,
fyraökar årliga till 20 000. innebär femtedelardet behovet drygt Detta att

arbetskraft inomhela nettotillskottet skulle behövas kommunernaav av
början 1990-talet se tabell 6.1.under av

ÅrligTabell förändring anställda vid olika alternativ arbetstidsiöränd-6.1 antalav av
ringar.

Alternativ 1990 1995 1995-2000

volymförändringEndast 16200 6800
Volymförändr lagstadg 20 300 6800+
arbetstidsförändringar
Volymförändr lagstadg 16200 000-l+
arbetstidsförändr samt
höjd förvärvsgrad
Arbetskraftsutbud 24000 16000

Källa: beräkningarEgna

genomsnittgenomsnittliga arbetstiden har ökat med i 5Den procenten-
för samtligaheter under 1980-talet kommunala verksamhetsområ-större

den. brutits.åren har dock denna trend Vårtberäknade behovDe senaste
tillskott arbetskraft genomsnittliga arbetstiden intepå bygger på denattav

förändras från effekter arbetstidsreformer.i framtiden bortsett av
ligger fortfa-Sysselsättningsgraden bland de kommunalt anställda dock

jämförtrelativt lågt med andra på arbetsmarknaden. Derande grupper
inom i genomsnitt fulläldreomsorgen arbetade 66anställda procent av

genomsnittet forarbetstid 1988 medan de kommunalanställdaår resten av
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Behovet rekrytera arbetskraft reduceraslåg på 83 procent. att ny om
fortsatt ökning förvärvsgraden blandarbetstiden sysselsatt ökar. En avper

förutsätter personalpolitiska insatser olikakommunalt anställdade av
förvärvsgradenantagit bland deslag. Som räkneexempel har attett

till vidinom gradvis ökar 75 sekelskiftet,anställda äldreomsorgen procent
genomsnsittliga förvärvsgraden för övriga till 85anställda ökarmedan den

arbetskraft skulle i fallNettobehovet rekrytera så reducerasattprocent.
hälftentill 16000 under första 1990-talet.från 20 000 årpersoner per av

efter ökningen arbetstidenfemårsperioden 1995 skulle täckaUnder av
arbetskraft.behovet av

flerArbetstidsreformer anställdakräver

sjätte semesterveckan denföräldraförsäkringen, denförlängdaDen samt
för påverka den totalatjänstgöringstiden lärare kommerminskade att

i framtiden.arbetstiden
inne-till veckor skulleförlängning lagstadgadedenEn semestern sexav

arbetstiden inomden totalabortfall på knapptbära procentett en av
iInförandet på veckor harlagstadgadkommunerna. semester sexav en

genomföras successivt under årenberäknats kommabaskalkylen att
Effekterna sjätte semesterveckan1991-1993. den antas sammaav

barnomsorgen.samtliga verksamhetsområden med undantageffekt för av
finns anställda hareffekten det mångahögreDär är att somgenom yngre

Åldersfördelningen inomovanligt sned barnomsorgenärkortare semester.
jämfört övriga verksamhetsområden.med

arbetstiden iföräldraförsäkringen medreduceraförlängdaDen antas
kommunalt anställdai kommunerna. Dengenomsnitt 1.3 procent perso-

arbetsmarknadeneffekten blir påkvinnodominans större ängörnalens att
helhet.som

föräldraförsäkringen likahar behandlatsutökadeVerkningarna denav
förEffektenförsektorn barnomsorgen.kommunalainom hela den utom

arbetstidsreform ef-blir dennabarnomsorgsverksamheten större även av
i övriga verksam-anställda lägregenomsnittsåldern bland de är äntersom

inom2.4 barnom-beräknas öka medsysselsattaheter. Behovet procentav
förlängda föräldraförsäkringen. Utbyggnadenföljdtill den avavsorgen

fram tillsuccessivt 1991.föräldraförsäkringen beräknas ske
mellanstadielärarnaför 1991 låg- ochLäraravtalet 1990 och enger

föränd-innebärarbetstidsförkortning. för hela skolsektorn dennaTotalt
cirka 3.5arbetskraft ytterligarering behov påökat procent.av

tillmedför personal ökarArbetstidsförkortningarna behovetatt av ny
framför inomfem sikt. allt barnom-års Det20000 årsarbetare på äröver

effekt 6.2.arbetstidsreformerna får se tabelloch skola somsorg
inkluderasinom äldreomsorgenOm ändrade huvudmannaskapetdet

ytterligare 40000personalökningen mellan 1990 och 1995 årsarbetare.blir
landstingetinom ochpersonal redan anställdagäller ärDetta somsom

till 1992.från landsting kommun årövergår



i verksamhet 1980-2000Förändring årsarbetare kommunalTabell 6.2 antalav i1000-tal
Årlig förändringTotaltVerksamhet

1988 tå-v-I990- 1995-1995 2000

arbeIstidsreg/erl 988års
125 10 1Barnomsorg
87 3 3Aldreomsorg

170 0 1Skolan inkl lärare
2160 3Ovrigt

I6 7542Summa

arbets-Ytterligare behovpga
tidsrej/brrnernafr. 1990m.0.

|Barnomsorg
1Aldreomsorg
2Skolan inkl lärare
0Ovrigt
4Summa

20 7542Summaårsarbetare,totalt

personalstatistik, årsgenomsnitt.Källa: Kommunförbundets beräknade

personalomsättningStor
olika kommu-tillpersonalrekryteravarit svårthar det attårUnder senare

särskiltDet äräldreomsorg.ochbarn-inomfrämstverksamheter,nala
ochöverhettadarbetsmarknaden ärdärstorstadsområdenaibesvärligt

arbetskraftpåefterfrågan stor.
beskri-oftaharsektornkommunalainom denRekryteringssituationen

beho-Beräkningarövrigt.iarbetsmarknadeninom avänvits svåraresom
nettotalmedkompletterasdärförmåsteframtiden avarbetskraft ivet av

bliskarekryteringsbehovetbildenför merpersonalomsättningen att av
fullständig.

hur debildvi fåtthararbetskraftsundersökningarna avhjälp enMed av
andrainomsysselsattajämfört medsigbeteri kommunernasysselsatta

bruttorekryteringhurberäkna stor somkunnatsåpå sättochsektorer
nettorekrytering.vissuppnåförkrävs att en

personalomsättninghögstharKommunerna
80000slutade1989kvartaletFörstaoch1988kvartaletförstaMellan

000100medräknade.lärarna perso-nyainom kommunernaanställda
sjundedrygtinnebärperiod. Detta attunder varanställdes sammaner

under detanställning senastesinpåbörjathade1989kommunalanställd
året.

anställtshadedevisarpersonalstatistik attKommunförbundets somav
dessadelEnårhunnit sluta30 etthade av1988 procent senare.årunder

barnafödan-studier,påberokantjänst. Detkommunalitillbakakommer
tillsig tillbakasöktharenkeltheltvärnpliktstjänstgöring eller att mande,

arbete.tid iefter annatkommunerna en
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Cirka 12 har slutat i kommunerna mellan 1987 och 1988såvälprocent
1988 1989. föroch Motsvarande andel landstinget tillsam-ochstatensom

nio och för i näringslivetsysselsatta sjumantagna procent procent.var
Andelen nyanställda inomockså högst kommunerna. Nettoresulta-var

innebar kraftigastkommunerna ökade relativt vid jämförelsetet att sett
mellan de sektorerna.tre

de slutar vägenVart tar som

Van de kommunalanställda lämnar sektorn varifrånvägen ochtar som
kommer de nyanställda

ide slutar kommunerna tredjedelar tillAv övergår två den enskildasom
sektorn och cirka tredjedel till landsting.ellerstaten

till frånStrömmarna och de olika ungefärsektorerna likaär Detstora.
framgår figur 6.1 där också lärarna ingår.av

40000 ocksåalla dem lämnade kommunerna detBland som var som
hälften under 24 år ochlämnade arbetsmarknaden. dessaAv nästan envar

fall hafttroligen till studier efter i vissaövergickdel dessa attstor av
tillfälliga i 60 år.relativt jobb kommunen. 5000 de slutade överav som var

slutade000 i åldrarna 25 -59 åråterstår dock drygt 15Det sompersoner
tjänst till tjänst-anställning och inte övergick i ellersin kommunala annan

kvinnor.ledighet. dessaMerparten varav
första 1988 inte arbetsmarknads-dem under kvartalet hadeBland som

återfannsanknytning 1989 arbetsmarknaden anställde kommunpåmen
relativt fler landsting. gälldenäringsliv och För kommunernaoch än stat

speciellt kvinnor i 30-59åldrarna år.detta

Figur 6.1 Strömmarna på 1989.arbetsmarknaden, förändringar 1988 ochmellan
Personeri tusental

NÄRINGSLIVETm

m 2.811/

Im

3

LUTANFÖR
884/ARBETS MARKNADEN

Källa: AKU
pensioneringar framgårEffekten vid 65 årGäller 16-64 år 1989.åldrarnaAnm: av

ej.
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kvinnodomineradalltmerkommunala sektorn blirDen

anställd medanarbetsmarknaden kommunaltkvinna på ärfjärdeVar
i kommunerna.arbetarendast 6 männenprocent av

kvinnorna till icke kommunalt arbete.oftarebyter något änMännen ett
inomrörliga inom kommunerna ändockkvinnorBåde och ärmän mer

landstingenoch sammantagna.staten
for-i kommunernakönslördelningen bland anställdaojämnaDen

varit myckettillgången på arbete1988 dåstärktes under stor.

de kommunernablandStor omsättning iyngre
genomsnittet arbetsmarknaden seanställda äldre påDe kommunalt är än

diagram förklaring kan den kommunala sektorns utbud6.1. En attvara
outbildade kvinnorna. erbjuds arbete vissäldre De ochde någotpassar

framför hemtjänsten.utbildning inom allt
högst i deolika arbetsmarknadenRörligheten mellan sektorer på är

sannolikheten liten byter40 åråldrarna. l åldrarna äröver att manyngre
sektor helt och hållet.

l6-24-åringar kommunanställda byterärMer 50 deän procent somav
under Detta gäller såväleller arbetsmarknaden år. mänsektor lämnar ett

desamma pådiagram 6.2 och 6.3. Tendensernakvinnor ärse mensom
nivå inom övriga sektorer.lägreen

efter åldersklasserpå olika sektorer olikaDiagram 6.1 Fördelningen

Rndel
100

80

60

%Enskjld40
tianst

âstat hlandsting020

IPrJmSar-
kommuner

50-59 60-6430-39 40-4916-19 20-24 25-29

ålder

Källa:AKU
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inom årsektorAndel kvarvarandemän inomDiagram 6.2 ettresp

Flndel,
100

75

50
Prnv.------- nanngsl 1v

uu-S1a1 O25
lands m9

-Prxmar-
kommun

50359 60:644014925129 3033915319 20-24

Rider

Källa: AKU

Diagram 6.3 Andel kvarvarandekvinnor inom sektor efter årettresp
Hndel, Z

100 - ullivilli""l""iuu:
mul""

75 -

50
Prnv.

E nar1n9s11v
S15125 O:nu:- landst m9

-Pnmar-
kommun

25-29 30-39 40-49 5059 60°6416-19 2024

alder

Iä//a.AKU

leder till yrekryteringsbehovPersona/omsättningen ett stort n
arbetskraftNyrekryteringsbehovet högre nettotillskottär mycket än det av

Ökningenför volymförändringen.klara antalet anställ-behövs attsom av
inom barnomsorgen drygt 5 mellan 1987 och 1988 tabellda seprocentvar

6.3. Andelen kvarvarande mellan åren 90 Barnskötarnaprocent.var
betydligt oftare forskollärarna. Nyrekryteringsbehovetslutar dock än

inom uppgick till minst l5l0+barnomsorgen 5 procent.



nyanställda 1987 19886.3 kvarvarandeoch ochTabell Andel
Nyanställda,ProcentuellVerksamhet

andel kvarva- procentuell
förändringrande

90 5Barnomsorg
85 6Aldreomsorg
90socialtjänst 1Ovr
88 lUtbildning
88Ovrig lverksamhet

388Totalt

Källa." beräkningarEgna

drygtprocent och20000 15knapptslutadeäldreomsorgenInom
den största1988. Dettaoch987mellannyanställdes27000 varmars

verksamhetsområde.enskiltinomantalsmässigtomsättningen ett

nyrekryteringpåStora krav
volymök-framtidakrav påpersonalomsättning mednuvarande samtMed

tabell 6.4.nyrekryteringar sepåtotala kraven storaningar blir de

Genom-1990-1995.verksamheterolikainomnyrekrytering6.4 BehovTabell av
sysselsattaantaletförändringprocentuellårligsnittlig av

SummagrundNyrekryteringsbehov påVerksamhetsområde av
personalenvolymför-

islutariändring
i kommunernaverksamheten

15.010.05.0Barnomsorg
17.515.02.5Aldreomsorg
9.59.00.5Ljlbildning inkl lärare

13.712.0l.7verksamhetOvrig
13.411.02.4inkl lärareSumma

beräkningarKälla; Egna

anledningen tilldominerandeheltdensåledesPersonalomsättningen är
Äldreomsorgen medär utsattnyrekryteringsbehoven. mest ende höga

ellerinom kommunenbytenYrkesbyten,personalomsättning.mycket stor
Särskilt6.4.inte i tabellingårtjänstpåkommunermellan typ avsamma

nyrekrytering.gällerområden vadbarnomsorg äräldre- och utsatta
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7 Transfereringar

Transfereringarnas andel de totala utgifterna första hälftenökade underav
främst1970-talet beroende kraftigpå ökning bostadsbidragen.av en av

hälftenUnder andra 1970-talet transfereringarna fasti penningvär-av var
de oförändrade.

1980-talet transfereringarnaUnder ökade framföråter, allt beroende på
Ökadden socialbidragen.snabba uppgången arbetslöshet, minskadeav

reallöner, förökade kostnader boende och livsmedel ökat antalsamt ett
flyktingar förklarar till del denna uppgång. Men ändrade ochävenen mer

regler bidrog till flergenerösa kostnaderna ökade. Allt individer fickatt
bidrag bidragsbeloppetoch ökade. Trots den snabba ök-mottagareper
ningen 1980-talet utgjordeunder socialbidragen 1988 endast 2 procent av
de totala kommunala utgifterna.

Under perioden 1990- 1995 förberäknas kostnaderna transfereringar-
från kommunerna i oförändrade se tabell 7.1.stort settna vara

Tabell Kommunernastransfereringar 1971-2000.7.1

Miljarder Genomsnittlig årlig volymförändr
1988kr.

1971- 1980- 1990- 1995- 2000-
19881980 1995 2000 2010

Totalt 28.2 3.72.1 0.0 0.1 0.3
därav till
ljjushåll 20.2 2.0 3.2 -0.2 -O.1 0.2
Ovriga 8.0 2.3 5.0 0.6 0.6 0.6

Källa: SCB och beräkningaregna

Bidrag till hushållssektorn

Bidragen till främsthushållssektorn, består bostads- och socialbid-som av
drygt 70 de kommunala transfereringarnautgör år 1988procentrag, av

enligt beräkningaroch kommer baskalkylens minska fram tillnågot åratt
2000.

Under 1990-talet vi i baskalkylen förändringhar inte räknat med någon
i utnyttjandet sig barnfamiljerbostadsstödet till socialbid-ellerav vare

Kostnadsforändringarna förändringarberor endast på i befolk-ragen.
ningsstrukturen.

bostadsbidrag till pensionärerKommunalt KBT del,utgör storen
cirka transfereringarna30 till hushållen. Ett ökat hemmaboen-procent, av

flerde innebär pensionärer med låga inkomster blir berättigade tillatt

5 10-0496



66

dedockinnebärinkomstsituation attförbättradePensionärernasKBT.
för sjunker.KBTkostnadernatotala

vissvisatFöreningar harbidrag tillformTransfereringar i enm. m.av
oförändradmedberäkningar räknatVi i vårahar1980-talet.ökning under

1990-ökning påfårvilket innebärinvånare,kostnad att en svagper
talet.

tvåmed knapptförväntas öka procentpensionerkommunalaUtbetalda
Ökningen huvudsakligen påberor att1990-talet.helaunderåri volym per

framti-ipension ökartill kommunalberättigadeärantalet personer som
den.

företagtillBidrag
transfereringarkommunalamiljarder kronor8fjärdedel ellerDrygt aven

1988."ofördelat" årkategorintillhördeellertill företaggick
till kommu-driftbidragfrämstföretag bestårtillTransfereringarna av

trafikföretag.bostads- ochkommunalaframför alltföretag,nägda
tillmiljökrav lederÖkat växande ettkombination meditransportbehov

under kom-trafikenkollektivadendelarutbyggnadpåtryck stora avav
transfereringarfinansiera dessaförbidragKommunernasmande år. att

bedömningar. Avväg-regionalpolitiskalokalameddelvishänger samman
rela-på dentill delsamtidigttrafikformer berorolika storningen mellan

kunnamiljökravalternativ. Skall högaolikaförprisutvecklingentiva
förutsätter dettafrån kommunernatäckningsbidraglågakombineras med

inte för-alternativenmiljövänligasterelativpriset depåbland annat att
påutsträckningii sinprisutvecklingen berorrelativa storturDensämras.

utformas.miljöavgifternahur
kollektivtra-andelfrån denutgåtttransfereringskalkylerna har attI av

gradvis mins-frånbidrag kommunernatäckskostnaderfikens genomsom
avgifts-samtidigtnåsmiljömålen kanförutsattsåledesVi har att somkar.

höjs.finansieringen
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8 Investeringar

kraftigEn minskning sedan miljonprogrammets
rekordår

Under 1960-talet fördubbladesän kommunernas investeringsvolymmer
fram till toppåret 1970. Därefter investeringarnahar minskat med änmer
40 bland följd den mycket kraftiga minskningenprocent annat som en av

bostadsbyggandet. Investeringarnas andel kommunernas utgifter harav av
samtidigt sjunkit från till25närmare under 10 Dennaprocent. stora

fårnedgång bland bakgrund tidigare investerings-denannat motses av
boomen miljonprogrammetsunder rekordår. hittillsDen lägsta nivån
inträffade 1987. beräkningarVåra visar, liksom LU87, trendföränd-på en
ring under perioden 1985 1990.-

Ändrad inriktning på byggandet
Under 1960- och 1970-talen skedde bostadsbyggandet imerparten storaav
exploateringsområden, vilket krävde omfattande nyinvesteringar i gator,
vägar, avlopp, energi och värme 1980-taletsvatten, låga bostadsbyg-m. m.
gande har i mindre utsträckning tidigare förlagtsän till helt bostads-nya

vilketområden, naturligtvis minskat behovet dyra investeringar i infra-av
struktur. befintligaRedan serviceanläggningar har därmed också kunnat
utnyttjas i betydande utsträckning. En del den låga nyproduktionenstor av

bostäder tillkommithar förtätning befintliga områden och iav genom av
fallde områden exploaterats är de betydligt mindre inteoch likaännya

perifert belägna 1970-talets småhusområden. Denna ändrade inrikt-som
ning ocksåär väsentlig förklaring till de kommunala investeringarnaatten
i teknisk infrastruktur drastiskt minskat under de 15 åren.senaste

På år räknar med tredjedel de kommunaltekniskaattsenare man en av
investeringarna ersättningarär uttjänta anläggningar villdet sägaav re-
investeringar.

Den verksamheter byggdestyp under 1970-taletutav som var mer
investeringsintensiva än de verksamheter for expansionensvaratsom
under 1980-ta1et. Under 1980-talet har det också blivit vanligare kom-att
munala verksamheter förlagts till förhyrda lokaler i stället för egna ny-
byggen.

Investeringsutvecklingen inom olika verksamhetsområden sedan 1970
framgår diagram 8.1.av
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1988verksamhetsområden1971Investeringar inomDiagram 8.1 olika -

Miljonerkronor
30000

Övrigt

Energi ochvatten
avfall
Kommunikationer
Socialtjänst
Utbildning

707274767880828486År

SCB-materialBearbetningKälla: av

de kommu-ungefär 30förAñärsverksinvesteringarna procent avsvarar
principiområdetkommunaltekniskabruttoinvesteringarna. Detnala som

för 35drygtoch vägaraffärsmässig verksamhetomfattar samt gator svarar
minskat inom nästanInvesteringarna harinvesteringarna.procent av

Investeringardecennierna.de tvåundersamtliga verksamheter senaste
medan50minskat medväghållning har procent,utbildning ochinom

varitfritid och kultursocialvård,exempelvisinominvesteringsnedgângen
betydande.varitvissa fallitiden harVariationerna överbetydligt lägre.

tillsatsningar lettstimulansåtgärder ocholikaharbarnomsorgenInom
investeringsaktiviteten.ioch nedgångaromväxlande upp-

tvåunder deharaffärsmässig verksamhet senasteinomInvesteringar
avvikerHärövriga områdenminskat än sammantaget.decennierna mer
följt1970-taletstabil nivå underrelativtenergiinvesteringarna med aven

Därefter har1980-talet.hälftenförstaökning under50-procentig aven
fram-Ovisshetenhalverats.energiinvesteringar änkommunernas ommer

tillförklaringenfrämstadenenergipolitik tordeenergipriser ochtida vara
variationer.dessa

konti-investeringarnaVA-1970-talet hari börjanEfter uppgång aven
nivå.1972 års30endast påliggerminskat och procentnuerligt avnu

expansionframtidaochinvesteringar styrTidigare
investeringsbehovet

kapital-pålivslängd och kravetinvesteringarnasUtifrån antagandena om
reinvesteringar beräknats. Enochbehovenstorlek harstockens grovav ny-

gjorts.övriga områden harrespektivekommunaltekniskaiuppdelning
kapitalstockensfrånocksåunderhåll utgårbehovetberäknadeDet av

idelingår dockUnderhållettidpunkter.vid olikaåldersfördelning som en
avsnitt.därför inte i dettaredovisasochkonsumtionen
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framtidenexpansion i leda till behovetEn lägre kommunal torde att av
nyinvesteringar minskar. och anlägg-med kommunala byggnaderI takt att

förnyas. siktningar blir successivt kommer påäldre behöver de Det att
kraftigt reinvesteringsbehov. inte exaktinnebära Det går dockökat attett

finnsreinvesteringar eftersom det intedessa kommer skenär attange
funktion for olikaentydigt ålder och byggnads- ochnågot samband mellan

anläggningstyper.
tekniska infrastruktu-for förnyainvesteringar i dendagDe görs attsom

Återanskaff-200livslängd på år.de kräver överdock så lågaär att enren
tillkommunaltekniska anläggningar uppgårbefintliganingsvärdet på

till 2reinvesteringarna uppgår knapptmiljarder medandrygt 400 kronor
miljarder år.kronor per

nödvändigt50 detgenomsnittlig livslängd på år ärMed över atten
ligger i storleksord-i nivåreinvesteringarna sikt kommerpå somupp en

övriga kommunala verksamhets-miljarderningen 6 8 kronor år. Förper-
liggai början 2000-talet påreinvesteringsbehovetkommerområden attav

nivå.högreännuen
skillnadernainvesteringsberäkningar därgjort fyra alternativaVi har

äldreom-utbyggnadstakt ochalternativen beror på barnomsorgensmellan
alternativet medöverflyttning från landstingen till kommunerna. Isorgens

iför osäkerhetenäldreomsorgen större änhuvudmannaskap ärändrat
ochkapitalstockens storlekalternativ, eftersom våra kunskaperövriga om

bristfälliga.for verksamhetsområdeåldersfördelning ärdetta

reinvesteringarnyinvesteringar tillFrån

iinvesteringar perioden 1989-2025 har detunderDet totala behovet av
överfö-till 1995 ingenalternativet, utbyggd barnomsorglägsta med men

till omkring 800 miljar-från landstingen, beräknatsring äldreomsorgenav
genomsnitt det nivåprisnivå. åri 1988 års Ider kronor motsvararper en

alternativet1988 nivå. det högsta25 års Iligger drygt överprocentsom
vilketperioden miljarder kr. högre,investeringarna hela 50ligger under

investeringarnamiljarder Trotsomkring 1.3 kronor år. attmotsvarar per
samtliga alternativ aldrig till den högakraftigt i når deberäknas öka upp

början 1970-talet tabell 8.1.nivån utmärkte seavsom

1989-2010investeringarKommunalaTabell 8.1
Årlig förändring, procent

2010-2000-1995-1990-Miljarder 1988-Alternativ
2010 20252000199519901988kr.

3 -0-0 -1617.2BO 91
-03-117.2 6 1BO 91+AOLT
-03-2217.2 5BO 95

därav
113 l4lçommunalteknik 6.0

-3 5 -1l11.2 5Ovr verksamheter

Källa: beräkningarEgna
Anmärkning

till 1991fullt utbyggd årBO 91 Barnomsorgen
till år 1995fullt utbyggdBO 95 Barnomsorgen

ÄOLT tillfors kommunernaöverAldreomsorgen
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reinvesteringsbehov1989-20258.2 ochDiagram Ny-

priså:25hMkrH988.

jäv10

0v................1...uv.. 20102005200019m1990

Källa: Egnaberäkningar

FörskjuterSkattereformen innebära tidsmässigtkan kommunernaatt en
sina investeringar under dedel närmaste åren.av

framgår nyinvesteringar successivtdiagram 8.2 behovet kom-Av att av
Samti-till full behovstäckning.minska barnomsorgen byggtsnär utattmer

kraftigt 1950-reinvesteringsbehovet öka i takt meddigt kommer att att
förnyas.investeringar behöveroch l960-talens stora

anläggningar pekar påkommunaltekniskailnvesteringsbehovet en
investeringsbehovetperioden medanstadig Ökning under helajämn och

diagram 8.3. Detvarierar seövriga verksamheterinom sammantaget
vari-verksamhetsförändringar enligt baskalkylenbehovetberor på att av

För investe-livslängdräknat med kortaretiden. Vi har ävenöver enerar
investeringarna.kommunaltekniskaför deringar i övriga verksamheter än

1989-2025 fördelat på kommunalteknik övrigDiagram 8.3 lnvesteringsbehov och
verksamhet

Mibarderkr
30

i
L25%

20 .

15

y Butto------------------- --10." "................................... imst

verksamt5k-
Katmand-i -----
teknik0Tm....Hmmm..........rmr........

201521110 2GB 20101990 1%

Källa: Egnaberäkningar
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Diagram investeringar8.4 Kommunaltekniska 1970-2025
Mñhnkzk15

" iidniiö

0 ............y....V...rt..vr........1....v.............. 2015 2025

beräkningarKälla: SCB och egna

kraftig ökning reinvesteringar i kommunaltekniskaUtöver deen av
anläggningarna de decennierna torde det bli aktuelltunder mednärmaste

miljöinvesteringar inom olikaomfattande satsning på verksamheter.en
i följande avsnitt. diagramDessa preciseras I 8.4 redovisas denärmare

beräknade investeringarna i kommunalteknisk infrastruktur fördel-med
ning miljöinvesteringar.på ochny-, re-

tidsperioderDet sektorsvisa investeringsbehovet under olika framgår av
8.2. innefattas miljöinvesteringar.tabell Här såväl ochny-, som re-

årsTabell 8.2 Kommunaltekniska investeringar 1989-2225, 1988 priser

miljarderPer år, kronor Totalt
1989-

l989- 2001- 2011-
2000 2010 2025 2025

Vatten avlopp 3.2 3.4 3.8 1290
fjärrvärmeE1-, 1.9 2.5 2.5 86gas-o

Gator 2.1 2.8 3.2 102vägar0
Avfall 0.3 0.2 0.2 8
Ovrigt 0.7 0.7 0.7 25
Totalt 8.0 9.5 10.5 350

Källa: beräkningarEgna

investeringarMiljön under 1990-taletkräver stora

miljöinvesteringar i redovisadeUnder perioden fram till 2025 ingår de
investeringarna miljarderkommunaltekniska med 20 kronor.över

miljöinvesteringar i storleksordningen 400VA-sektorn krävs påInom
försurningmiljoner hela 1990-talet. grundkronor år under På yt-avper av

för dricksvattenförsörjningenkostnadernaoch grundvattentäkter kommer
samtidigt reningen vid befintligavattentäkter behövsöka. Nyaatt som

förbättras. Vissa kommer behövatäkter delar avloppsnätenmåste attav
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krav påFöreslagnaavloppsvatten.för dag- ochkunnabytas attut separera
reningsverken. Kostnader-investeringar imedför omfattandekväverening

räknainte längre kanökaslamhanteringen kommer närför att manna
slamspridning jordbruksmark.pågenerellmed en

avfalls-för allskaföreslagitRegeringen kommunernahar att ansvar
återvin-källsortering ochsatsningökad påhantering. Tillsammans med

investeringar krävas.omfattandening kommer att
miljöavgifter,energipå kommer ersättasNuvarande punktskatter att av

erforderli-påskyndamiljöfarliga utsläppen ochsyfte minska deär attvars
inves-Uppskattningsvis kommer dettamiljöinvesteringar. att genereraga
1990-helaunder500 miljoner kronor åri påteringar kommunerna per

talet.
Även ökadförväntaoch kangäller vägnätetdetnär gatu- enman

med nämn-miljöförbättrande åtgärder ochsatsning på sammantaget ovan
1990-miljöinvesteringama undertotalaberäknas deinvesteringsbehovda

miljöinvesteringarmiljarder år. Behovetkronortill 1.5talet 1- avper
beräkning-har iprognosperiodenhelafinnas kvar underkommer att men

nivå 2000-talet.lägre underantagits ligga på enarna
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effektivitetProduktivitet och9

för samhälletshurcentral betydelseProduktivitetsutvecklingen är re-av
produktivitet då den mängdutvecklas. Medlångsiktigt varoravsessurser

arbetsinsatsVid giventimme.arbetadproducerasoch tjänster persom
ekonomiproduktivitetsutvecklingen. Ii ekonomin påtillväxtenberor en

förprincipivinster och löner ökarFördelning mellanstabil utrymmetmed
produktivitetstillväxten.i takt medreallönerna

för samhälletsanalyserabegreppproduktivitet användsNär attsom
produktionen iden sådelar mätsproduktion ellertotala stora pengar.av

fårPrisernavärde.mått på derastjänsterPriserna på och är antasvaror
vadanvändbarhet, d.v.s.förväntade ävenåterspegla produkternas man

produktivitet ochmeningenmåluppfyllelse. I den ärkallaskulle kunna
effektivitet sak.samma

produktionsprocess kan det däremotenskild verksamhetI varaen
Produktiviteteffektivitet.produktivitetskilja ochmeningsfullt mellanatt

effektivitet skullesakerna rätt medanatt göraskulle då närmast vara
saker.att rättgöravara

produktivitetHur mäts

samhällseko-för belysasammanhållnaNationalräkenskapernas attsystem
omfattning för analyserabegränsadianvändanomin går endast attatt

tjänstesektom.produktivitetsutvecklingen inom
för själv-enkelt underlagsaknas helttjänstesektomdelFör stor aven

privatadenproduktionsvärdet. delarFörberäkningarständiga stora avav
beräkningarnaoffentliga sektorn byggerhela dentjänstesektorn och man

produktivitetsutvecklingen.antagandenpå om
produktionskostnadernaoffentliga användssektorngäller denNär det

Produktiviteten med andraproduktionsvärdet.också mått på antassom
samhällsekono-analyser hur deoförändrad. innebärDettaord att omvara

brister.lidervälfärden utvecklasmiska och storaavresurserna
nödvändighetproduktionsrecept har medmed olikaVerksamheter

Tjänsteproduktionproduktiviteten.förutsättningar ökaolikaväldigt att
tillsin tid sitt kunnandeställer ochinnebär någondeltill attstorsom

människor emel-förhållandei direktför människorförfogande andra ett
serieproduktion.industriellförutsättningarandra änlan har

samhällsekonominolika delarintegreringen mellanlångtgåendeDen av
inomproduktivitetförbättradvad uppmätsocksågör att ex.somsom

ekono-inom andra delararbetsinsatserföljdenindustrin kan avvara av
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min. Så välutbildad arbetskraft,är forskning,avanceradt.ex. välutbyggd
infrastruktur, sjukvård, barnomsorg och rättsväsende förutsättningar för
ökad produktivitet inom näringslivet någon produktivitetökadutan att
registreras offentligai den sektorn tillhandahåller tjänster.dessasom

skildaDessa egenskaper hos olika verksamheter får effekter för den
ekonominkommunala förhållandet till effektoch denBNP. En är att
sysselsättningenkommunala mätt i arbetstimmarantal ökar snabbare än

sysselsättningenden totala denäven kommunala verksamhetsvolymenom
i taktväxer BNP.samma som
löneutvecklingenOm lika i olikaär sektorer så betyder lägrestor en

produktivitetsökning i tjänsteproduktion kostnaderna produceradatt per
enhet växer snabbare där. Löne- och kostnadsökningarandra motverkas
inte lika mycket produktivitet.ökad privat tjänsteproduktionFör lederav
detta till relativpriserökade medan det för skattefinansierad verksamhet
innebär behovet skatteintäkter ökar.att av

till förändradeTendenser prisrelationer blir starkare för tjänstepro-den
duktion till innebärdel direkta mänskliga relationerstorsom omsorg,som

utbildning förvård och sådan administrativ tillän är eller teknisksom mer
sin natur.

bidragit tillDessa samband har den kommunala produktivi-sektornsatt
tetsutveckling alltmer kommit i fokus i ekonomiskaden underdebatten
l980-talet. Olika försök till beräkningar den kommunala sektornsav pro-
duktivitet bilagahar se 21 till 1987 långtidsutred-årspresenterats t.ex.
ning.

Bristfálliga studier offentliga sektorns produktivitetav
Produktivitetsförändringar tjänsteproduktioni mycket koppladeär nära
till kvalitetsförändringar. justMen kvalitetsaspekten till skju-har delstor
tits sidan iåt de svenska produktivitetsstudierna.

faktiskaFör den produktivitetsutvecklingen måste andraatt grepp om
hittillsmetoder de prövade utvecklas, tillän metoder hänsyn delstarsom

kvalitet faktoravgörande i utvärdering tjänsteproduktionär ochatt en av
tilldels verksamhetens mål. Dessutom måste metoderna kunna hänsynta

till faktorer ofta kraftigt.påverkar resultatenyttre som
Endimensionella kvantitativa effektmått kan skadlig desnarast om

tillåts bli förstyrande verksamheten. Kvalitativa effekter ikan komma
skymundan för ansträngningar uppfylla vissa kvantitativa målsättning-att
ar.

visa iFör på problemen de traditionella ska kortatt ansatsema
referera dels för studier offentligExpertgruppen i ekonomi ESOen av
genomförd studie den svenska skolan studieoch dels engelsk denav en av
engelska motsvarigheten till grundskolan.

studienI den svenska används elevveckotimmarantalet ele-antalet
multiplicerat med antalet schemabundna veckotimmar påmåttver som

produktionsresultatet. Skolans reala kostnader till del ökad lärartät-stor
het visar sig ökatha snabbare antalet elevveckotimmar vilketän tolkas

sjunkande produktivitet.som en
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engelska studien i stället kvalitativtl den används mått på produk-ett
tionsresultatet, landsomfattande prestationer.elevernasövertestergenom
Även inte in kvalitativa i falldet täcker alla aspekter så det allaärom en

försöker från bakgrundsfaktoreraspekt. Man också resultatet sådanarensa
inte föräldrabakgrund.skolan kan påverka, t.ex.som

från engelska studien lärarinsatsernaEtt resultat den elev harär att per
entydigt positivtoch starkt samband med elevernas prestationer. Ettett

sociala faktorernasresultat de betydelse.ärannat stora
sjunkandestudien resulterar i produktivitet främstMedan den svenska

visar studienpå grund ökad lärartäthet så den engelska den endaattav
produktionsfaktor utbildningens resultat just lärarinsats-påverkar ärsom

elev.en per

Ökade jämförelserkommunalakunskaper genom
jämfö-produktivitetsmätningar lokalaför kan göracentralaI stället man

Kommunförbundet har under årrelser styckkostnader. t.ex. senareav
olikaför likartad verksamhet mellan kom-gjort jämförelser kostnaderav

redovisats "Vad kostarseFinansiella nyckeltal har också ex.muner.
finns flera syften med dennai din kommun.verksamheten Det typ av

isyfte stimulera förändringsarbetet kommu-jämförelser. viktigtEtt är att
förjämförelsetalen startpunkt undersökakandär att orsa-vara ennerna

kostnadsskillnader.kerna till
förutsättningarna förstrukturellaKostnadsskillnader dekan bero på att

politiskavarierar mellan kommunerna. Dedriva olika verksamheteratt
kvalitet påverkar också kostna-för servicenivå ochmålsättningarna både

tilli har olika orsaker kostnads-"Bestämma husderna. I vår egetrapport
skillnader mellan kommuner kartlagts.

förkombineras för bättre underlagbåda metoder kanDessa att en
produktivitet effektivitet i kommuna-meningsfull diskussion ochbådeom

jämförelser olikamellanMöjligheterna relevantaverksamheter. göraatt
förbättras.produktionsformer därmed ocksåkan
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1980-taletklarade kommunerna10 Hur

fon-1960-taletverksamhet underikraftiga tillväxten kommunernasDen
avtagit.successivtdärefterhar1970-talet,underävensatte men

tilltillväxten bådeekonomiskaräckte denl970-talen1960- ochUnder
privata konsum-öka denoffentliga verksamheten ochdenbygga attutatt

höj-medfinansierades blandutbyggnadentionen. kommunalaDen annat
kommunalskatter.da

förstal970-talet ochunder delentillväxtenDen avsenaresvagare
offentligavvägningsproblemen mellanmedfördehälften 1980-talet attav

hälften 1980-taletandratydligare. Underkonsumtion blevprivatoch av
förändra resursanvänd-samtidigt villetillväxten något,ökade manmen

delsamhällsekonomin använda störreningen i hela att en avgenom
arbetskrafttillgången påkapitalbildning. begränsadeDenförresurserna

verksamhetsutbyggnad.kraftigfor kommunalhinderockså ett envar
samhällsekonominekonomins irollkommunaladenStatens påsyn

tiden.förändradesl980-talen över1970- ochunder
huvudsak inriktat påintresset il970-talet attförsta delenUnder varav

hälften 1970-ta1etskattehöjningar. Under andrakommunalabegränsa av
verksamhetsutbyggnad,kommunala sektornsförutformades mål den

åtgärder kommu-1980-taletutvecklingen. Underreala motd.v.s. den var
finansiella sidan. Dåhuvudsakligen riktade denekonomi motnernas

formi begräns-resursindragningar blandgenomfördes rad annat aven
inves-drift- ochminskadeskatteunderlagetningar i kommunaladet samt

teringsbidrag.

Ökningen underfinansieringsbehovet avtogav
1980-talet

i fastainvesteringar mättkonsumtion ochFörändringar kommunernasav
tiden. Medresursanvändningen utvecklats överrealapriser visar hur den

tjänsterocharbetstimmarmängdenord hur samtandra an-somvaror
realaUtvecklingen denförändrats.verksamhetkommunalinomvänds av

förändringar i kommunernasförklaring tillviktigresursåtgången är en
finansieringsbehov.

inom kommunerna.resursåtgånginte realTransfereringsutgifterna är en
överför tillkommunernafinansielladebestårI stället resurser somav

transfereringarförVolymförändringarhushåll.föreningar ochbland annat
inflationen bort.räknasutvecklasvisar dehur om
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Volymfdrändringar och finansieringsbehov

De kommunala utgifterna ökade mycket snabbt i volym hela 1970-under
talet ökningstakten därefterhar gradvis avtagit se tabell 10.1.men

Tabell 10.1 Kommunernasutgifter 1971- 1988,årlig volymförändringprocentuell
Årligäilizxgrágdêr förändringprocentuell
1971- 1975- 1980- 1985-
1975 1980 1985 1988

Konsumtionsutgifler 128.1 4.9 4.0 2.1 1.8
Investeringar 17.2 -5.2 0.8 -4.7 -O.l
Transfereringar 33.5 5.0 -0.2 1.7 3.3
Summa 178.8 3.1 2.8 1.2 1.9

Källa: Bearbetningar SCB-materialav

För beräkna hur volymförändringarna i tabell 10.1 påverkar detatt
finansieringsbehovettotala måste olika utgiftsslags samtligaandel kom-av

utgiftermunala beaktas. tabell 10.2I har därför olika volymföränd-de
ringarna i förhållande tillvägts dessa andelar. Tabell 10.2 visar varje
utgiftsslags bidrag till kommunernas utgiftsförändringar fasta pri-imätt
ser.

Tabell 10.2 Bidrag till utgiftsförändringar på grund volymförändringar 1971-av
1988

1971- 1975- 1980- 1985-
1975 1980 1985 1988

Löner 1.8 1.4 0.8 0.5
Atrbetsgivaravgifter 0.5 0.6 0.3 0.2
Ovriga konsumtionsutgifter 0.7 0.7 0.4 0.6

konsumtionsutgifterSumma 3.0 2.7 1.5 1.3
Investeringsutgifter 1.0 0.1 -0.6 0.0-Transfereringsutgifter 0.0 0.31.1 0.6
Summa utgifter 3.1 2.8 1.2 1.9

Källa: Bearbetningar SCB-materialav

Tabell 10.2 visar volymförändringarna under hela 1970-taletatt
till fmansieringsbehovledde ökat i fasta priser på knapptsammantaget ett

3 förstaår. Under 1980-talets hälft halveradesän dennaprocent per mer
ökningstakt. Förklaringen till detta bådeär lägre konsumtionsökningen

kraftig minskningoch investeringsvolymen. periodenUnder 1985-en av
1988 hejdades investeringsnedgången samtidigt transfereringarnasom

för del ökningensvarade större de utgifterna. innebartotala Dettaaven av
volymförändringarnade sammanlagda ledde till utgiftstryckökatatt ett

1980-taletunder slutet allt lägre tillväxt konsumtionen.trotsav en av

Relativa prisförändringar och ñnansieringsbehov

prisutvecklingen förNär specifik tjänst eller avviker från denen vara
genomsnittliga prisutvecklingen uppstår förändringar i prisrelationerna,

relativpriset förändras.d.v.s. Detta påverkar fmansieringsbehovet.också
fullständigFör bild hur kommunernas finansiella situation haratt en av
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beskriv-utgiftssidan vi kompletterat traditionellafrån har depåverkats
relativa prisut-volymförändringama med analys denningarna en avav

tjänster, förfor arbetskraft och de och krävsvecklingen den attvaror som
driva verksamheter.kommunala

utgiftsslag enligt national-prisserier för olika kommunalaVi jämförthar
prisutvecklingen för kalla-genomsnittlig BNP, den såräkenskaperna med

pris-beskriver produktionensBNP-deflatorn. BNP-deflatorn den totalade
i principeftersom totala produktionenutveckling denoch har använts

utgifter. 10.3för finansiera kommunernas I tabellskattebasenutgör att
prisutveckling olika kommu-i genomsnittlig mellanredovisas skillnaderna

därförskillnader visar hur behovetutgiftsslagnala och BNP. Dessa av
kostnadssidan förändrades.finansiella frånresurser

utgiftsslag 1971-1988, genomsnittligprisutveckling för olikaTabell 10.3 Relativ
årlig förändring

1975- 1980- 1985-1971-
1985 19881975 1980

-l.6 0.2Löner -l.7 1.5
Arbetsgivaravgifter -O. 1.98.2 5.6 l

konsumtionsutgifter 1.0 0.8 1.0 -O.7Ovriga
-0.6 0.4Summa konsumtionsutgifter 0.6 2.2

lnvesteringsutgifter 0.0 -0.5 -0.4-0.6
0.5 1.3Transfereringsutgifter 1.2 0.0 --

-0.4 0.0Summa utgifter -0.l 1.4

Källa: Bearbetning SCB-materialav
korrigering gjorts för sänkningfå jämförbarhet mellan åren har denFör att av

från 1987.för gjorts och medpåslaget pensionskostnadersom

kommunernas1980-talet ökade1970- ochförsta hälften bådeUnder av
genomsnittliga priserna. Under dessadelångsammare änlönekostnader

arbetskraftrelativpriset ochgenomsnittliga pådärförperioder sjönk det
finansiella Underbehovbidrog till minska kommunernasatt resurser.av

snabbarelönekostnaderna något äni stället1980 ökade1975-perioden
finansieringsbe-vilket innebarprisutvecklingen,genomsnittligaden att

hovet steg.
lönepris påverkas desysselsättningsvolym ochförändringar iUtöver

förändringar i arbetsgivarav-for personalenkostnadernakommunala av
arbetsgivaravgifter ökadstigandeinnebargifter. hela 1970-taletUnder en

mins-situation. Under 1980-taletfinansiellabelastning på kommunernas
relativprisetminskningen pågrundfrämst påbelastningkade denna avav

löner.
löner,kommunalt anställdaspåverkas dekostnaderKommunernas av

den totalatill del beror påskatteinkomstermedan kommunernas stor
lönekostnadsutvecklingen ijämförtdärför ocksåVi harlönesumman.

tillåterkommer dessaocharbetsmarknaden totaltmedkommunerna as-
avsnitt.pekter i ett senare

utgifternas utveckling kanförbetydelseprisförändringarnasrelativaDe
volymförändringarna. Resultatetpå sättvägas avsomsammasamman

tabell 10.4.framgårdetta av
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prisföränd-på relativutgiftslörändringar grundtill kommunalaTabell 10.4 Bidrag av
1971-1988ring

1985-1975- 1980-1971-
19881980 19851975

0.10.5 -0.6-0.6Löner
0.30.8 0.0Arbetsgivaravgifter 0.8

-0.l0.1 0.2konsumtionsutgifter 0.1Ovriga
0.3-0.4konsumtionsutgifter 0.3 1.4Summa

0.1 -0.10.0lnvesteringsutgifter -O.1 - -0.20.10.0Transfereringsutgifter -O.3
0.0-0.4-0.l 1.4utgifterSumma

SCB-materialKälla: Bearbetningav

tillsam-förklararprisförändringarrelativaochVolymförändringar
finansieringsbehovetmans

bådefmansieringsbehovet beroravsnitten vi visattidigare harde tvål att
itransfereringarna utvecklasresursförbrukningen ochrealadenpå hur

utgiftsslag föränd-priserna dessarelativa pådeoch på hurkommunerna
utvecklingen kommuner-faktorertvâförklarar dessaTillsammans avras.

deeffekterna10.5 hartiden. tabellIfinansieringsbehov överreala avnas
10.5utgifter. Tabell ärför olika slagfaktorerna vägtsbåda avsamman

utgif-visar hur10.4 och10.2 ochsummering tabellernaföljaktligen aven
den1980-talen,1970- ochutvecklades underi kommunerna omterna

prisutvecklingen bort.räknasgenomsnittliga

1971prisförändringrelativvolym ochbidrag till totalOlika utgiftsslagsTabell 10.5 -
1988

1985-1980-1975-1971-
1988198519801975

0.61.9 0.21.2Löner
0.50.31.3 1.4Arbetsgivaravgifter
0.50.60.8konsumtionsutgifter 0.8Ovriga
1.6konsumtionsutgifter 3.3 4.1 1.1Summa

-0.1-0.70.1lnvesteringsutgifter -1.1
0.40.40.0Transfereringsutgifter 0.8
1.90.84.23.0utgifterSumma

SCB-materialKälla: Bearbetningav

med knapptiutgiftsvolymen kommunerna1970-talethela växteUnder
förklarasökningdennaOmkring 80 attår.4 procent avprocent avper

20 berorResterande10.2.volymmässigt se tabell procentutgifterna ökat
arbetsgivar-höjdai formförsta handrelativpriser, istigande uttagpå avav

10.4.avgifter tabellse
Öknings-radikalt.bildhälft förändrades dennaförsta1980-taletsUnder

Dethalverades.volymtillväxt änsamladei kommunernastakten mer
frånkraftigareemellertidminskade ännuñnansieringsbehovettotala
denFörklaringen till detta ärår.omkring atttill 14knappt procent per

relativpriser.sammanföll med lägrei tidenvolymtillväxtenlägre
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Under perioden 1985 utgifterna1988 ökade i förklarasåter volym. Det-
framför allt den förnedåtgående trenden investeringarna bröts.attav
Däremot överensstämde den genomsnittliga prisutvecklingen för kommu-

utgifter genomsnittet förmed hela ekonomin.nernas

Kommunernas minskadeandel BNP underav
1980-talet

bild utgifter förändratsFör hur kommunernas tidenöver sättsatt en av
ofta utgifterna i relation till bruttonationalprodukten,de samlade BNP se
tabell 10.6. Både kommunala volymtillväxt i förhål-den verksamhetens

till BNP-tillväxtenlande och den relativa prisutvecklingen påverkar ande-
larna.

Tabell 10.6 utgifter i 1988,Kommunernas BNP 1971 löpandepriserprocentav -
1971 1975 1980 1985 1988

Löner 5.4 5.5 6.7 6.2 6.1
grbetsgivaravgifter 2.01.4 3.0 3 0 3.1
Ovriga konsumtionsutgifter 2.1 2.3 2.8 3 0 3.0
Summa konsumtionsutgifter 8.9 9.8 12.5 122 12.2
lnvesteringsutgifter 3.5 2.5 2.4 71 1.5
Transfereringsutgifter 3.1 3.2 3.0 3 O 3.0
Summa utgifter 15.5 15.5 17.9 16 9 16.7

Källa: Bearbetningar SCB-materialav

utgifternasDe kommunala andel BNP ökade med omkringav en pro-
från tillcentenhet 1971 1988. Den kommunala konsumtionen ökade un-

der hela 1970-talet bit in 1980-talet.och på Sedan mitten 1980-taleten av
stabiliseratshar andelen kring 12 procent.

Den andelsökningensnabba under 1970-talet beror på både volym-att
prisökningarna föroch kommunala konsumtionenden snabbare änvar

ökningmotsvarande BNP. Den halvering konsumtionstillväxtenav av
skett 1980-talet innebar tillväxtenunder ändå något högre änattsom var

BNP-tillväxten. Förklaringen till minskade konsumtionsandelenden un-
der första delen 1980-talet sammanhänger därför i huvudsak med attav
priserna för konsumtion framförkommunal och då allt kommunernas
lönekostnader ökat långsammare genomsnittet se tabell 10.4.än

utgifterna finansieratsHur har

Kommunernas viktigaste finansieringskälla kommunalskatten.är Den
snabba kommunala expansionen bidrog tillunder 1970-talet den kom-att

höjdesmunala skattesatsen med omkring 25 år.Öre per
Under perioden 1980-1988 motsvarande ökning omkring 5 öre.var

förklarar finansieringsbehovetFlera faktorer det lägre och den låga utdebi-
teringsökningen under 1980-talet. Konsumtionens ökningstakt änmer
halverades. Prisförändringama för kommunala utgifternade ökade lång-

genomsnittet. Investeringarna fortsatte minska.än Investe-attsammare

6 10-0496
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börjanifrån cirka kronorreducerades 6skattesatsenringarnas andel avav
skatteñnansiering-tjugo åromkring 3 kronortill1970-talet trots attsenare

ökade.investeringarnaen av

finansielltochskatteunderlagstillväxtLönepris, utrymme

finansiel-behovkommunernasfaktorer påverkatdeanalysl vår avsomav
förprisetjämförde vi blandoch 1980-talen1970- annatunderresurser

prisutvecklingen. dettaImed den allmännalönekostnaderkommunernas
kostnadsfaktor.löneökningar enbartperspektiv såg som en

skatteinkoms-samtidigt kommunernasemellertidLönepriset påverkar
kommunala skatteun-cirka 80 detförLönesumman procent avter. svarar

iFörändringar bådeberor pålönesummanUtvecklingenderlaget. sys-av
mellan löne-sambandetvisa pålönepris.i Förochselssättningsvolym att

tankeexperiment.Följandeskatteunderlag kan görakostnad och man
skat-Förändringenoförändrad.sysselsättningsvolymen ärAntag avatt

vidarelönepriset. Antagprincip enbart attiförklaras dåteunderlaget av
följeranställdakommunaltförlöneutvecklingen degenomsnittligaden

kommuna-priset på allaslutligensysselsatta.för samtliga Antagsnittet att
för kom-allagrundenskatteunderlagetlönepriset, ärutgifter följer att

des-utgifterna. Underinkomsternainkomstermunala motsvararattsamt
tillväxtenföljakostnadsökningarkommunernasförutsättningar skullesa

ellerutdebiteringen,kommunalaändra denBehovskatteunderlaget. attav
pådå endast beroinkomster, skulleförändra kommunernasandrapå sätt

uttryckasförhållande ocksåkanSammavolymförändringar.utgifternas
iprisutvecklingen kommunernaOm löne- ochutgångspunkt.från motsatt

fi-volymförändringarlöneutvecklingen måstegenomsnittligaföljer den
sysselsätt-samtidigt totalainte denutdebiteringhöjdnansieras omgenom

exemplifie-10.7tabellIi kommunerna.tillväxteni medningen ökar takt
sambanden.beskrivnade ovanras

skatteunderlagslörändringochpris-, volym-Sambandmellan10.7Tabell
Utgifts- TotalPris-Utgångs-

sysselsätt-ökningökningläge
ningsökning210 procproc
2 proc

19.119.118.717.0utgifterKommunala
112.210.010.0 l100.0 lskatteunderlag
17.017.317.017.0skattekvotKommunal
l9.l19.118.717.0Kommunalskatt

i den kommuna-skattekvotlönepris ochlönevolym,mellanSambanden
vidanalys ochhistoriskvidbådeekonomin gällerioch helasektorn en

framtidsbedömningar.finansiella
inte enbarti verklighetenemellertidutgifterna bestårkommunala avDe

År arbetsgivar-ochför cirka 35löner1971 svarade procentlönekostnader.
År ilöneandelen1988utgifterna.totaladeavgifter för 9 procent varav

andel.sinarbetsgivaravgifterna fördubblatoförändrad medansettstort
verksamheten,löpandeför dentjänsteköpochutgifter,Resterande varu-

för drygt 551971svarade således procenttransfereringarinvesteringar och
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Årutgifterna.totala till omkringde 1988 hade denna andel minskat 45av
utgifter följerStörre delen dessa allmänna prisut-denprocent. av snarare

utgifternavecklingen lönepriset. Vid oförändrad minskar förvolymän
dessa kostnadsslag, andel skatteunderlaget, lönekostna-mätt av omsom

övriga priser. lika,derna ökar snabbare Detta skapar, alltän annat ett
finansiellt för oförändradexpansion verksamheter, vidävenutrymme av

utgifternaskattekvot. takt med lönekostnadernas andel de totalaI att av
marginal.växer, krymper dock denna

teoretiskaKomplexiteten ovanstående ökar kom-på attresonemang av
inkomster till del erhålls från skatteunderlaget. Stats-endastmunernas en

bidragen övriga inkomster automatisktutvecklas inte ioch summan av
produktivitet. för finansiellatakt reallöner och Avgörande detmed utrym-

utgifternaför del utvecklas i taktkommunerna den medärmet avom som
mindre inkomsterna ireallönen eller den del utvecklasänär större av som

denna takt.

kommunernalönekostnadsökningarLägre i

skattebehov och löneök-sambandet mellantidigareDet resonemanget om
faktiska genomsnittligaförutsättningenningar också denbygger på att

ii Om löneprisetalla sektorer.lönekostnadsförändringen densammaär
ekonominavspegling löneutvecklingen i helakommunerna avvore en

eftersläpninglika, års åter-kostnadsökningen, allt med tvåskulle annat
i ökar snabbarei kommunerna ställetinkomsterna. Om lönernaspeglas på

vid oförändradutdebiteringenkommunalagenomsnittet skulle denän
genomsnittliga löneökningar-höjas. Skullegradvis behöva deverksamhet

ekonominsnittet för helalägre växeri däremot änkommunerna varana
löneutvecklingenberorde kostnaderskatteunderlaget snabbare än avsom

gradvis sänkas verk-utdebiteringen skulle kunnai kommunerna och om
oförändrad.samheten är

ilöneförändringen kommunernagenomsnittligapraktiken har denl
iavvikit från genomsnittet heladecennierna markantunder de två senaste
BertilJämför bilaga 24 till LU9010.8. ocksåekonomin se tabell av

Holmlund.
framgårlöneutveckling förjämfört kommunernaVi denhar som av

genomsnittliga kommunalaberäkningar dettabell 10.8 med överegna
överensstämmelsen för kommunernaslönepriset 1980-talet. ärunder stor

möjligt ned underla-dock inte varit brytalönekostnader. Det hartotala att
verksamhetsnivå.påget

olikalönekostnaderinom sektorer10.8 Genomsnittlig årlig förändringTabell av
1985-1970- l975- l980-

1985 19881975 1980

6.7 6.27.5 l2.lKommuner
7.l11.3 7.4l l.lTotalt exkl kommuner

7.3 6.910.9 1.2Totalt l

Källa: Bearbetningar SCB-materialav
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genomsnittliga lönekostna-hälften ökade de1970-taletandraUnder av
ekonomin.genomsnittet försnabbarei änderna kommunerna resten av

1980-talet har detunder helabörjan 1970-talet och motsattaUnder av
löneökningarna itidigare visat kommunernaVi harförhållandet gällt. att

därförprisökningarna och1980-talet varit lägreförsta hälften änunder av
gällerperioden.finansiella resurstillskott under Dettaminskat behovet av

prisutvecklingenSkillnaden mellan löne- ochför andra sektorer.även var
förhållande hari övriga sektorer. Dettai kommunerna, ändock större

iutgifter inkomster kommunerna.relationerna mellan ochförbetydelse
försnittetlönekostnadsökningar igenomsnittliga kommunerna änLägre

varje enskild anställd i kom-intebehöver betydasamtliga sysselsatta att
skillna-försämring. orsak tillrelativ Enfått motsvarandeharmunerna en
föränd-personalsammansättningen i harkommunernaderna kan attvara

peri-kraftigast underLönenivåerna i verksamheter byggtsde utrats. som
i verksamheterlägre deoch äldreomsorgen, änd.v.s. barn- äroden, som

snittet. Snittlö-bidrar till sänka det sammanvägdainte byggts Detta attut.
förändras. Föränd-ålderssammansättningenpåverkas också omavnerna

också hängalönenivån mellan olika sektorer kani relativaringar den
inte beror pålönenivåer i utgångslägetolikamed att perso-somsamman

tidsramskiljer sig mellan sektorerna. Inom dennalsammansättningen åt
möjligtbilaga inte varit benahar detfunnits för arbetet med denna attsom

förklaringsvärde. Ingenting tyder dock påfaktorersolika tänkbara attupp
faktorer.strukturellaskillnaden förklaras medkanhela

har lönekostna-vilka förklaringsfaktorer vägerOberoende tyngstsomav
i snitt ökathela 1980- taletför kommunalt anställda underdederna

genomsnittliga lönepris påverkar kommunernasdetlångsammare än som
tillbidragande förklaring kom-förhållande ärskatteunderlag. Detta atten

utdebiteringsökningar.1980-talet med mycket begränsadeklaratmunerna
löneut-scenarieteknik bland påLångtidsutredningens bygger attannat
kalky-för samtliga sektorer. Våravecklingen tiden densammaäröver egna
hittillssiktfinansiella utveckling längre harpåkommunernasler över

historiskafaktum densådant antagande. Detbaserats påockså attett
får i vårförutsättning konsekvensermed dennaverkligheten inte stämmer

framtidsanalys.finansiella
avsnitt.beskrivs i Därfinansiella framtidsbilderVåra ett re-senare

utifrånkänslighetsprövningarolikaresultatendovisar bland annat av
ilönekostnadsutvecklingengenomsnittligaalternativa antaganden denom

övrigajämfört med sektorer.kommunerna

skatteinkomsterskazteunderlag ochsamband mellanenkeltInget

i skatteunder-förändringarutveckling beror både påSkatteinkomsternas
emellertidföljerförändring årSkatteunderlagetslag och skattesatser. ett

i på löne-,prisutveckling beror ställetochinte respektive års löne- utan
tidiga-beskattningsregler två årränteutvecklingen ändradepris- och samt

pris-justeras föregående årspensionerna årligen medPå grund attavre.
förändringenprisutvecklingen tidigareårutveckling påverkar även tre av

skatteunderlaget.
avräk-förstärks meddessutomVariationerna mellan åren systemetav
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ningslikvid. Avräkningslikviden består skillnaden förskottmellan förav
budgetåret förskottetoch tidigare.två år Det medför skillnaden iatt
löneökningar tvâ respektive fyra tillbakaår i tiden påverkar löpandem. m.
års skatteinkomster. Skatteinkomsterna därförökar inte i taktsamma som
skatteunderlaget utdebiteringenäven oförändrad.ärom

I tabell 10.9 beskrivs hur nuvarande för kommunalskatt ärsystern
uppbyggt.

Tabell 10.9 Sambandmellan skatteunderlagoch skatteinkomster
Budgetår Skatteunderlag Utdebitering Skatteinkomster

Förskott Slutavräkning

l u.2 U2
3 u,xF, u,S3-F,+u;
4 F., u4xF4 u;S..-F,+u..

diagramI 10.1 redovisas hur variationerna i skatteinkomsterna pâver-
kas avräkningslikviden varierar olikamellanatt år.av

Avräkningslikvidens storlek beror både variationerpå i inflationstakten
och inflationsnivån.på De år avräkningslikviden ökat eller minskat myc-

Årket kraftigt har också skatteinkomstemas utveckling påverkats. l977
ökade förskottet med 20 avräkningslikvidenoch med 50procent procent

Årvilket resulterade i skatteinkomstökning med 25 1984procent.en
ökade skatteinkomsterna fyraendast med drygt den långsammas-procent,

tillväxten under hela perioden. Det sammanhängerte med avräknings-att
likviden minskade med 20 samtidigt förskottet ökade 10medprocent som
procent.

Hur skatteintäkterna har påverkats ändringar i skattesatser och skat-av
framgårteregler diagram 10.2. redovisasDär hur de totala skattein-av

komsterna förändrats jämfört med skatteinkomsterna frånrensade skatte-

ÅrligDiagram 10.1 förändring förskott, avräkningslikvid skatteinkomster,samtav
löpandepriser

Totala1
skatten
Avläm-
likvid
Föuskott------

1971 1975 1980 1985 1988
År

Källa: Bearbetning SCB-materialav
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10.2 Skatteinkomsternasårliga förändringDiagram

Mnkr
15000

1011 1

T1971

Källa."Bearbetning SCB-materialav

regelförändringar.och En del de inkomstminskningar blivitsats- av som
effekten regeländringarna har kommunerna övergångsperiodunderav en
fått kompensation för. har inteDetta tagit till i diagramredovis-hänsyn
ningen. Nettoeffekten för de år då sådan kompensation därförhar utgått är

framgårnågot lägre vad diagramän 10.2.som av
förändringar iUnder år på 1970-talet har regel- och skattesatsertre

Årskatteinkomstema i medpåverkat hög grad. 1973 ortsavdragetersattes
vid1977 slopades avtrappningen grundavdragetgrundavdrag ochett av

kraftigskillnaden förklarasstigande inkomster. Den 1978 bådestora av
tillväxt ökning genomsnittligaskatteunderlaget och den skatte-storav av
satsen.

främst1980-talet påverkades kommunernas skatteunderlagUnder av
höjningen företagsbeskatt-grundavdragen, den slopade kommunalaav

in-ningen införandet höjningen schablonavdragenoch undersamt av
tjänst.komst av

inflationenökade snabbareSkatteinkomsterna än

denskatteinkomster beror påEftersom huvuddelen kommunernasav
kraftigtidigareprisutvecklingen år kommerallmänna löne- och två en

inkomstsi-utgiftssidan direktförändring inflationen påverkaatt menav
framgåreftersläpning. inkomstsidan påverkasförst Hurdan med två års

medjämfört utvecklingen skatteinkomsternadiagram 10.3 där avav
konsumentprisindex kostnaderinflationsutvecklingen enligt KPI samt

konsumtion transfereringar.för och
Skatteinkomsterna ökar normalt snabbare KP1. Ett tydligtänsett un-

1980 inflationstakten kraftigt.dantag är då ökade medfördeDetta att
Skatteinkomsterna betydligt långsammare kostnaderna. ochän Frånsteg

haft sjunkandemed 1986 då vi inflationstakt jämfört första delenmeden
inkomsterna1980-talet har ökat snabbare kostnaderna.än Det kanav vara

bidragande tillorsak de genomsnittliga skattesatserna 1986 ochbådeatten
1987 kunde sänkas med Skatteinkomsternasnågra ören. utveckling påver-

tidigare beskrivnakas också den ryckigheten i avräkningslikvidensav
utveckling mellan åren.
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förändring skatteinkomster,10.3 Procentuell konsumtion ochDiagram transfere-av
ringar

Procent

r

10

f 19$"19es&#39;1955"1571 19:90

Källa."Bearbetning SCB-materialav

harbetydelse varieratinansieringskällornasF
inkomstutvecklingentill den totalabidragfmansieringskällornasolikaDe

utvecklingenprocentuellaredovisas den10.10tabellvarierat. l avhar
inkomstslag.olikafördelning påpriser medfastaiinkomsterna

1971-1988inkomstförändringtill totalbidraginkomstslags10.10 OlikaTabell
1985-1980-1975-1971-
1988198519801975

2.5-0.22.92.2Skatter
-0.50.30.30.1bidragGenerella

avgifterminus
-0.20.11.52.0Driftbidrag

0.70.3-O.20.9inkomsterOvriga
2.5O55.2 4.5Summa

SCB-materialKälla: Bearbetningav

ställde kravkonsumtionsökningen under 1970-taletkraftigaDen stora
automatiska ökningendenfinansiering inte klaradespå genomsom aven

periodinkomsterna ökade under dennatotalaskatteinkomsterna. Deav
utgifternafasta priser. deli Engenomsnitt åri 5med storprocent avper

därförprioriterade ochstatsmakternaverksamheteravsåg sådana som
bidragen tillsammansstatsbidrag. statligastimulerade Demed generösa

inkomstökningen.därför för delensvarade störremed skatterna av
dämpade konsum-utvecklingen Den1980-talet blevUnder en annan.

perioden innebar behovetförsta hälftentionsökningen under att avav
fi-måttliga. Driftbidragens betydelseinkomstökningar mycket somvar

ibidragenökade de generellamarkant. Däremotnansieringskälla avtog
till äldreomsorgmed bidragen barn- ochsammanhängerbetydelse. Det att
skatteutjämningssystemetkostnadsökningarinte justerades för samt att

periodi fasta priser under dennaförstärktes. Skatteinkomstema minskade
beror bland påhöjdes med år. Dettaskattesatsen l l öre annattrots att per

därförpriserna ochperiod ökade långsammare änunder dennalönernaatt
förklarar deframför alltnegativt. Vadpåverkade skatteunderlaget som

avgifter-iperiod ställetvolymtillväxt under denna ärtotala inkomstemas
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avgiftsbelagda verksamheternadesammanhänger medDet att expan-na.
kostnads-samtidigtverksamheterandraderade snabbare än taxornasom

anpassades.
betydelseolika inkomstslagensdehälften 1980-talet harandraUnder av
generellabådeavgifter i betydelse medanökarSkatter ochförändrats.åter

medfortsatte urholkasDriftbidragendriftbidrag minskar.bidrag och att
gradvisskatteutjämningsavgiften harinförda1986inflationen och den

ñnansieringskälla.bidragens betydelsegenerellaminskat de som

1980-taletundersjunkitandel harBNPInkomsternas av
såtabell 10.1 1. Den1970-talet seunderökadeandel BNPSkatternas av

utgif-kommunernasandeld.v.s. denskattekvotenkommunalakallade av
understatsbidrag ökadekommunalskatt ochmedfinansieraster som

successiv minsk-Därefter hartill 15från nästan1970-talet 1l procent. en
Övriga varit ganska konstantaavgifter harfrämstinkomsterning skett.

alltframföravgifterna under3 BNPutgjort drygt attoch trotsprocent av
verk-affärsmässigAvgifterna förkraftigt.ökathälften 1980-taletförsta av

relativt lågaförklarar denvilket10.11redovisas i tabellsamhet netto,
andelen.

priser-1988, löpande1971i BNPinkomster10.11 KommunernasTabell procentav
19881985198019751971

8.48.18.87.17.1Kommunalskatt
4.45.35.43.8 4.4statsbidrag, netto

12.813.414.211.510.9totaltSkattckvot
3.33.2 3.33.33.4inkomsterOvriga

16.116.714.8 17.414.3inkomsterTotala

SCB-materialKälla: Bearbetningav

kommunala skattekvoten har ändrats.Sammansättningen den totalaav
kommunal-svarade den andel beror påbörjan 1970-taletl som egenav
l970-taletstredjedelar. andel minskade underför ungefär två Dennaskatt

till omkring tredjedelar. På1980-talet ökat tvåhar under återlopp men
gradvis minskat sin delstatsbidragen deavindexeringen hargrund avav

skattekvoten.kommunaladen totalaav
jämför olikablir tydligare hurbeskrivna utvecklingen änDen om man

10.12.i förhållande till totala inkomster se tabellförändratsinkomstslag
belyseskommunalskatttillövervältringen från statsskattEffekterna av

framtidsanabrsen.i finansielladennärmare

inkomsterårs totalarespektiveiinkomster10.12 Kommunernas procentTabell av
priser1988, löpande1971-

19881980 19851971 1975

52.248.550.447.949.3Skatter
3.95.74.53.84.2minusbidrGenerella avg 22.524.825.023.119.5Driftbidrag

21.421.025.2 20.127.0inkomsterOvriga
100.0100.0100.0100.0100.0Summa

SCB-materialBearbetningarKälla: av
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finansiella resultatetDet
situation utvecklatsfinansiellaredovisas kommunernashuravsnittl detta
nationalekonomis-utifrån detgörs1988. Analysenl97lperiodenunder -

kommunalekonomiska mått.diversesparandefinansiellt samtka måttet
figur lO.l.framgåranväntmåttDe avsom

DefinitionerFigur 10.1

inkomstertotalaskillnaden mellan.sparande1inan.siellt utgörs av
inominteanvändsnettoupplåning. Begreppetexklusiveutgifteroch

förviktigt måttdet attärredovisning. Däremot ettkommunal
samband.ekonomiskanationellaanalaysera

skillnadresultat 1 beräknasnettokostnaderVerksamhetens som
visaravskrivningar. Detexklusivekostnaderochintäktermellan

finan-måsteverksamhetlöpandekommunernasdel somhur stor av
kommunalskatt.framför alltmedsieras

och och ränte-ränteintäktermellanskillnadenvisarRäntenetto
nivå inationellberäkningar påi våraochkostnader motsvarar

redovisningen.kommunalaenligt denfinansnettotprincip
fi-resultat det2 ärochskatteintäkter räntenettoefterResultat

statsbidraggenerellaochskatteintäktersedanresultatetnansiella
resultatenligtnettokostnadernatillsummeratsräntenettosamt

mellanskillnadennettoförmögenhet utgörskapital sum-Eget av
skulder.ochtillgångar summama

till-tilli förhållandekapitalSoliditet beräknas summaegetsom
siktlångstyrka påfinansiellavisar kommunensMåttetgångar.

inte belåna-ärtillgångarnadelhurdet mäter somstor avattgenom
de.

kapital.dividerat med2resultat eget"Ränzabilitet"beräknas som
undereller ökatminskatförmögenhetenrealadenvisarMåttet om

året.

sparandetfinansielladetiStora variationer

periodenvariationer underuppvisatharsparandetfinansiellaDet stora
10.4.diagram1971-1988 se

räckte1970-taletförsta årendeunderförbättringenkraftigaDen av
ökainvesteringarna ochdel attskattefinansieratillbåde storatt aven

likvidi-motsvarade19731972 ochbådeUnderlikviditet.kommunernas
kommunalskatten.kronaltetsförbättringen än avmer

denpåberodde1970-talet storamitten attFörsämringen under av
reallöneökningari tiden med högasammanföllkonsumtionsökningen

skatteinkomster.oförändraderealtsamt
i sparande-År sparandeunderskotttidigare årens ettdeförbyttes1978

kraftigochskattesatsenhöjningbådegrundPåöverskott. stor enavav
dettasnabbtmycketskatteinkomsternaökadeskatteunderlagetökning av
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Diagram 10.4 Finansiellt sparande1971-1988, 1988års priser

5000

b-10000

1931 r 1575 u r r u 1 v v 1 19135 19så1980

Källa."Bearbetning SCB-materialav
Samtidigt finansiella tillskott, eftersomår. reducerades behovet volym-av

tillväxten oförändrade.dämpades och reallönerna var
finansiellaFörbättringen det början 1980-taletsparandet underav av

fram till förklaras framför inkoms-1984 allt låg volymökningattav en av
kombinerades med volymminskningar måttligaeller mycket volym-terna

utgifterna.ökningar de totalaav
perioden 1978 fram till likvidi-Under hela 1985 byggdes kommunernas

driftverksamheteneftersom frånöverskottet vadstörre äntet upp, var som
för finansierabehövde användas investeringarna. femtedelEnatt net-av

lånefinansieradestoinvesteringarna ändå under denna period.
År finansiella försämrades1985 skedde trendbrott. Det sparandetett

överskott räckte inte till för finansiera investeringarna.och lån samt att
Försäljningen fastigheter finansi-kommunala blev allt viktigareav en
eringskälla, samtidigt likviditeten gradvis minskade.som

finansiellt sparandeunderskott visar kapitaltill-Ett sektors behoven av
för investeringar.skott klara både verksamhet och Tillskottet kanatt

antingen eller sparandeunderskotttäckas med medel lånas Ettegna upp.
därför i drift- investe-bedömas med utgångspunkt det ellermåste ärom

forringsverksamheten huvudsakligen underskottet. Ett sparan-som svarar
investeringar intedeunderskott beror på problematiskt,är såstorasom

eftersom investering i avkastning sikt. Omallmänhet på längreen ger
driftverksamheten förunderskott beror på vidtasdäremot måste åtgärder

eliminera underskottet.att

Överskottet från drzjiverksamheten har gradvis minskat

börjanI 1970-talet användes omkring 70 skatteintäkternaav procent av
för betala den löpande verksamheten.att Denna andel har ökat med
nästan 20 procentenheter tjugo år diagramse 10.5. Undersenare samma
period har räntenettots andel skatteintäkterna halverats från 7 till 3av

Det beror främst på nettoupplåningenprocent. minskatatt på grund av
den kraftiga volymminskningen investeringarna. minskandeDen inves-av
teringsvolymen har inneburit behovet finansiella föratt attav resurser
täcka investeringsutgifterna gradvis reducerats.
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1971-1988skatteintäkternaverksamhet,andellöpandeResultatDiagram 10.5 avav
Procent

100

75§
m

E
Rarlutzår ------

"""""""""""""""""""""""&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;Rântenetto
h -nesmxan----------
19881980 19851971 1975

SCB-materialKälla: Bearbetningav

ochskatteintäkter räntenettoefterdriftverksamhetenfrånbidragetAtt
samti-finansiella problem dåinte påtydabehöverminskade2resultat

minskade.investeringarnadigt
innebäröka,beräknasinvesteringarnadåframöver,Under åren en

emellertiddriftverksamhetenfrån ettöverskottetminskningfortsatt av
investeringarnadeldengällerDettaskattesatserna.tryck påökat avom

skattefinansieringen däremotOmkonstant.med skatter ärfinansierassom
eftersomnågra år,höjas förstbehövaskattesatsernaminskar kommer om

för ochanvändas räntormåsteframtiden dåiöverskottetdelstörre aven
amorteringar.

anläggningarÄven försäljninginvesteringarfinansiering avgenomaven
sikt.skattehöjningar påtill behovkan ledai verksamheteranvänds avsom
ellerstället ökaidålikvärdiga lokaler kommerför attHyreskostnader

skattefi-Skillnaden mellanminska.hyresintäkter kommeralternativa att
därföranläggningarförsäljningfinansieringnansiering och geravgenom

skatteuttaget.tidsförskjutningendast aven
finansieraförverksamhetenfrån löpandeden attbidragetTrots att

skatteintäkterna harsin andelminskat2 harresultatinvesteringarna av
nettoinvesteringar-delfinansieraförräcktändå storöverskottet att aven

Årenminskat.tideninvesteringarna helai sin påberorDet attturna.
totaladetill med större änochöverskottet1984l983 och1978, var
kundeårdessatill kommunernadärförleddeDettainvesteringarna. att

låneskul-betalasamtidigtkraftigt ochlikviditet mycketsinbygga avupp
der.

brutitsemellertidutveckling att1985 har dennamedoch enFrån genom
finansieratillför bidrablivit kvar attöverskottetmindre del att avallt av

försäljningocksåkännetecknasperiod attDennainvesteringarna. avav
År 1988 motsvaradefinansieringskälla.i betydelseanläggningar ökat som

nettoinvesteringarna. Detfjärdedelfastigheternettoförsäljning avenav
förtillräckligintenivåtill ärminskatöverskottet harårliga somennumera

nettoförmögenhetenvarförreinvesteringar,finansiera kommunernasatt
minska.börjathar
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förmögenhetKommunernas minskade under 1980- talets delsenare
Kommunernas kapital har fördubblatsnästan sedaneget 1971 räknat i fast
penningvärde. Förmögenhetsuppbyggnaden speciellt förstaunderstorvar
och delen l970-talet. Från början 1980-talet halveradessenare av av
takten i årliga förmögenhetsuppbyggnaden.den Från och med 1985 har
värdet kommunernas förmögenhetsamlade gradvis minskat.av

För riktigare beskrivning den kommunala förmögenhetenatt ien av
analysvår har kommunernas anläggningstillgångar varje år räknats tillom

bruksvärde. Jämfört med anläggningstillgångarna i balansräkningen har
Årdetta värde successivt ökat. 1971 har bruksvärdet beräknats till 20

Århögre än värdet enligt balansräkningen.procent 1988 är motsvarande
värde drygt två gånger högre vad redovisasän i balansräkningen.som
Orsaken till relationerna mellan bruksvärdet och enligtatt värdet balans-
räkningen förändratshar framförär allt kraftigaden inflationen under
1970- och l980-talet. Eftersom bruksvärdet hänsyn till inflationen blirtar
skillnaden i förhållande till bokförda värdet inflationenhögre då kraftig.är

tillEn orsak skillnaden mellan bokfört värde och bruksvärde ärannan att
tillgångarna i balansräkningen hittills redovisats med reducering för re-
spektive års investeringsbidrag.

Nettoförmögenhetens förändring påverkas både hur tillgångar ochav
skulder utvecklas eftersom den beräknas skillnaden mellansom summa
tillgångar och skulder se diagram 10.6. det kapitaletAtt nästanegna
fördubblades mellan 1971 och 1988 beror därför också på låneskulder-att

minskade fasti penningvärde. Denna minskning sammanhänger bådena
inflation,med hög låg årlig nettoupplåning till följd investerings-lågav

tillväxt minskad låneñnansiering investeringar.samt av

ÅrligDiagram 10.6 förändring tillgångar, skulder kapitalav samt eget
Mnkr

Satillg

Källa: Bearbetning SCB-materialav

diagraml 10.7 redovisas det kapitalets andel utgifterexternaegna av
avseende driftverksamheten. Redovisningen i formgörs indextal medav

Även1971 100. det kapitalet nästan dubbeltär så högtsom 1988om egna
1971 så har det i förhållande till kommunernas driftkostnader varitsom

ganska konstant. förmögenhetsminskningDen började under andrasom
delen 1980-talet framgår även denna jämförelse.av av
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Diagram 10.7 Eget kapital förhållande tilli driftkostnaderexterna
index

im100

ao

eo

40

20

o
1971 1975 1930 1% 1%

År
Källa: Bearbetning SCB-materialav

Förändringen kapitaletdet påverkas också dess sammansätt-av egna av
ning. Tillgångarna består anläggnings- omsättningstillgångar.och Förav

kapitalet i formhur det anläggningstillgångar utvecklats haratt se egna av
jämfört Förändringen driftkostnadernadet med de se diag-externaav

10.8. tillgångar minskadeKommunernas gradvis under hela periodenram
så driftkostnadernaderas andel 1988 25 lägre 1971.änatt procentav var

Diagram 10.8 Anläggningstillgångar i förhållande till driftkostnader 1971-externa
1988

Index
120

i
100

Iw j iá - Di4
eo

40

20

0
1971 1975 19m 1905 1988

Källa: Bearbetning SCB-materialav

kapitalbehovet förklaras föränd-Orsaker till minskade kan bådedet av
ringar i sammansättning i investeringarna.verksamhetens och nedgången

äldreomsorgDe verksamheter byggts såsom barn- och harut mestsom
varit mindre kapitalintensiva affärsmässiga verksamheten.den Investe-än

varitringsnedgången decennier ocksåunder de två analyserat har myc-
ket kraftigare för affärsmässiga verksamheten. Samti-delar denstora av

förts tilldigt vissa affärsmässiga bolag.har delar den verksamheten överav
förklaraanvändning förhyrda lokaler också dennaEn ökad kan utveck-av

ling.
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soliditet frånsuccessivt 65 vid periodensKommunernas ökade procent
början till omkring 80 1980-taletunder se diagram 10.9. Detprocent
förklaras tillgångarna ökade medan låneskulderna minskade fastiattav
penningvärde. minskade förklaras skattefman-låneskulden ökadAtt av en
siering investeringarna del perioden.under storav en av

1988Diagram 10.9 Soliditet l97l -
Procent

100

50

I
O 195 1%1930197.51971

Källa: Bearbetning SCB-materialav

utifrånformögenhetsförändringen beskrivaskan också ränta-realaDen
innebär oförändradräntabilitetbilitetens förändring. på 3-4En procent

årliga behoveteftersom sikt detförmögenhet, det på långreal motsvarar av
reinvesteringar.

flerakapitalet under årförsta hälften 1970-talet då detUnder egnaav
diagramräntabiliteten flesta sekraftigt de år högre än 5ökade procentvar

10.10.

Diagram 10.10 Räntabilitet 1971-1988
Procent

10.0

75-

5.0

2.5-

---Mirirri-
Va

1971 1975 1900 1985 1988

Källa: Bearbetning SCB-materialav
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År uppgick förmögen-1972 räntabiliteten till 9 försämradeDenprocent.
hetstillväxten under 1980-talet inneburit räntabilitetenhar endast iatt
undantagsfall tilluppgått Från och 1985 räntabiliteten5 med harprocent.
varje understigit från driftverksamhetenår 4 d.v.s. överskottet harprocent
varit vad behövts till reinvesteringar.lägre än som
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1990-taletFinansieringsbehov på11

ifinanser kommu-ochverksamhetmellanfinns obalansframtidenFör en
motsvarandeverksamheterutvidgade utanBeslut är tagna omnerna.

i flesta falldestatliga bidragen räknasområden. Deminskning andrapå
motviljafinnsSamtidigt detinflationen. moti takt medinte enupp

förslag skattestopp.statligaskattehöjningar i kommunerna samt om
finansieringsbe-framtida kommunalaförklaras vad detkapitell detta

fmansieringsbehovetbeskrivning hurDärefter följerpå.hovet beror aven
för kommunalaoch deni omvärldenförutsättningarefter olikavarierar

finansieringsbe-kommunaladiskuteras hur detkapitel 12verksamheten. I
olikapå sätt.hovet kan mötas

ñnansieringsbehovetVad påverkar kommunaladet

Kommunernas finansieringsbehov beroende den nationellaär ekono-av
miska utvecklingen. Finansieringsbehovet emellertidpåverkas också av
finansieringsmetod, verksamhetsnivå kostnadsutveckling figuroch se
11.1.

påverkandefaktorerñnansieringsbchov,KommunaltFigur 11.1

7 0-0496l
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utgifter inkomsterochmellanGapet
utvecklingen base-ekonomiskaför kommunalahuvudalternativ denVårt

Förutsättningar:följandepåras
förut-enligt antaganden. Därutveckling LUsekonomisknationellEn0

2fortsätter öka med knapptproduktionen procentden totala attsätts att
1.6snitti medreallönerna ökaroförändrat låg,Arbetslösheten ärår.per

kraftigt till 3.3inflationstakten dämpasoch procentår perprocent per
år.

tillbidragen barn-innebärregler. Detföljer nuvarandeStatsbidragen att0
med hän-skatteutjämningsbidragen räknasäldreomsorgoch samt upp

löneökningar.till pris- ochsyn
i övrigt.ekonomini takt medreallöneutvecklingen skerkommunalaDen0

fullt utbyggd 1991.Barnomsorgen är0
kombina-finansieringsstrategi bestårväljerKommunerna av en0 somen
reinveste-princip innebär dettalånefmansiering. Ioch atttion skatte-av

viafinansierasnyinvesteringarskattemedel, medanringar täcks med
konstantfast penningvärdekapitalet i ärtill detlederlån. Detta att egna

tiden.över
utgifter inkomster kom-ochredovisas kommunernashurtabell ll.lI

oförändrad utde-medförutsättningar ochutifrån dessautvecklasattmer
bitering.

finansierings-utgifter inkomster i BNPTabell Kommunala ochll.l procent samtav
i behov höjd skattbehovuttryckt av

20001990 1995
prel

380miljarder kr. 49 262l l lBNP
Utgi/ier
Konsumtion

lön exkl arb avgvarav
Transfereringar
Investeringar
Räntenetto
Summa
Inkomster
Kommunalskatt
statsbidrag
Summa skatteinkomster l
Ovriga inkomster
Summa
Nettoupp/åning å

upplåning 15.9 15.3inkomster 17.1Summa +
Ytterligarelinansieringsbehov

2.21.7Som andel BNPav
4.303.50utdebitering kr./skkr.Som

Källa: beräkningarEgna

utgifterna, andelkommunalaTrots de mättsammantagnaatt som av
finns vid sekelskiftet tillkommande finansie-detBNP, knappast ökar ett

i utdebiterings-ringsbehov i drygt 4 kronorkommunerna motsvararsom
från30 miljarderhöjning. absoluta tal detta kronorI motsvarar rensat

konsumentprisökningar.
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finansieringsbehovetVarför ökar

Förklara översiktligtfmansieringsbehovet kantillGrunden genom en
enligt tabellutgifter intäkterframtida ochkommunernasanalysgrov av

figurredovisas iförklaringsfaktorer,olikauppdelat påResultatetll.l.
1.2.l

år 2000ñnansieringsbehovFigur Kommunalt11.2
KKpor

.

°@%g@
I/ae 2k: 0.547: k:

05Kk
i1990- 1995.utgifterna snabbare BNP Mättkommunala ökar änDe

Därefterökningen cirka halv procentenhet.förhållande till blirBNP en
utgifterna ungefär i takt.förändras kommunalaoch deBNP samma
stiger cirka procentenhetkonsumtionen medDen kommunala aven

främst till följd utbyggnaden barnomsorgen.1990-taletBNP under avav
minskar sina andelar medinvesteringar däremotTransfereringar och sam-

skatteunderlagetcirka procentenhet. Då det kommunalamanlagt halven
utgifterna medökning de totalaomkring halva BNPutgör motsvarar en av

utdebitering medhöjd kommunalhalv procentenhet procenten-enen en
het.

krona skattekrona.Resultat: knappt l per
byggsi med barn- och äldreomsorgenStatsbidragen ökar takt ut.att

gradvis istatsbidrag urholkas dock då våraandraVärdet dessa ochav
inflationen.ifrån inte räknas takt meddeberäkningar utgått att upp

statsbidragen med cirka procentenhetminskar1990 och 2000Mellan en
tillkommande fmansieringsbe-vilket två kronor. DetBNP motsvararav

förklaras faktor.2000 helt dennamellan 1995 och nästanhovet av
skattekrona.Resultat: 2 kronor per

delennettoförsäljning fastigheter ägde under andraDen rum avav som
i principnettoförsäljning fastighetereftersom1980-talet upphöraantas av

förförlust hyresinkomster dentill hyreskostnader ellerleder ökade egnaav
därför billigare finansieringsformUtförsäljning inteverksamheten. är en

höjdutförsäljningkapitel Minskadupplåning. Se 12.än motsvarar en
skattesats med 50 öre.

skattekrona.Resultat: 0.50 kronor per
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lånefman-reinvesteringarskattefinansiering ochantagandeVårt om av
minskad nettoupplâningsiering nyinvesteringar leder till mot-en somav

har1.30 utgångsläget 1990eller kronor. I0.7 BNPprocentsvarar av
mins-lånefinansierat reinvesteringarna och därmeddelarkommunerna av

kapitalet i stället för höja skatten.kat det attegna
1.30 skattekronaResultat: kronor per

1990-2000 med 2skatteunderlaget underkommunala växerDet pro-
ökar1.8 skatteunderlagetmedan BNP ökar med Attår procent.cent per

timmar delsförklaras antalet arbetade ökar,delsBNPän attatt avavmer
kommunalaökningpensionssumman snabbare. En detreala växerden av
kommunalaskattehöjning.minskar behovet Detskatteunderlaget av en

sin andelperioden 1990-2000 ökaberäknas underskatteunderlaget av
till 52från 51 drygtBNP knappt procent.

skattekronaResultat: -0.50 kronor per
4förklaras finansieringsbehov 2000 på drygtSammanfattningsvis årett

minskadminskade statsbidrag +2.00,utgifter +l.00,kr ökadeav
skatteunder-upplåning 1.30 ökatutförsäljning +0.50, minskad + samt

-0.50.lag
skatteskro-finansieringsbehov 3.50 kronor1995 motsvarandeFör är per

Ökade utför-statsbidrag minskadutgifter 1.00, minskade + 1.10,+na:
skatteunderlagsäljning minskad upplåning 1.10 ökat+050, + samt

-0.30.

framtidsbild i olika nationel-finansiellaKommunernas
perspektiv

ekonomi nationella ekono-hänger med dennäraKommunernas samman
fi-långtidsutredningen frånmiska omvärlden. arbetet medFör angavs

produktiviteten iscenarier där antagandenanansdepartementet tre om
tillväxten varierar.sysselsättningen och därmednäringslivet, totaladen
löneutveckling. Viintlationstaktgjordes också ochOlika antaganden om

finan-omvärldsbilder påverkar kommunernasdessa olikahar studerat hur
siella framtid.

förutsättningar sammanfattas i tabell 1.2.scenariernas lDe tre

2000,årlig föränd-för ekonomiskautvecklingen 1992-Tre alternativ denTabell 11.2
ring i procent

Scenario3Scenario Scenario2l
Huvudalt

1.8 2.51.1BNP
1.9 2.7Produktivitet i näringslivet 1.4

2.30.9 1.6Reallön
0.360.360.16Arbetstimmar
2.72.01.1Real lönesumma

2.2 2.4 2.6pensionssummaReal
3.36.0 3.3KPl
1.62.9 1.62000, iArbetslösaår procent

Källa: Finansdepartementet
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scenarierna inte särskilt alternativetSpännvidden Imellan de är stor.tre
fortfarandeligger arbetslösheten långt under detmed hög arbetslöshet

i högtillväxtaltemativetgenomsnittet för Tillväxtennuvarande Europa.
ungefär förväntat genomsnitt för OECD-länderna. De skill-ettmotsvarar

kommunalekonomiska fram-fram vi innader kommer vårnär sättersom
tidsbild i olika nationella således inte utslag någraär extremva-avramar
rianter.

volymförändringredovisas hur antagandeI tabell l 1 samma om gene-
olika utgiftsförändringar i scenarierna.de trererar

årlig förändringTabell 11.3 Kommunalautgifter, procentuell

ScenarioScenario Scenario2 3l
l990-1995-1990-1995-1990-l995-
1995 2000 1995 2000 1995 2000

1.6 3.1 2.l 3.5 2.6Konsumtion 3.1
4.3 3.l3.2 1.8 3.7 2.4lönervarav

Transfereringar 0.5 0.4 0.7 0.8 1.0 l
-0.3 -0.8-0.3 -0.8 -0.3 -O.8Investeringar

utgifter 2.4 1.2 2.5 1.7 2.8 2.2Totala
0.6 0.61.4 0.6 1.4 1.4därav volym

Källa: beräkningarEgna
från konsumentprisindexförändringarutgifter rensadeKommunalaAnm:

kommunalaminskar denverksamhetsvolymentittar påenbartOm man
1990 ochprocentenhet mellanhalvmedandel BNPkonsumtionens enav

den kommu-1.8 ochöka medpå BNP2000. beror procentDetta antasatt
priser.i fastaårkonsumtionen med l.4nala procent per

kost-relativt dyrare. I deemellertidblirtjänsternakommunalaDe sett
prisförändring-relativatagits till1.3 hänsyni tabell har1nader angessom

följd reallöne-tillverksamheternakommunalai de attuppstår avar som
Skillnaden i kostnadsut-produktivitet.ökadökningarna inte vägs upp av

olikai första handförklarasscenariernamellan devecklingen tre av
vi dessut-stiger, hararbetslöshetenscenario därreallöneantaganden. I
ellerför beredskapsarbetenkostnaderantagit kommunernas so-attom

följaktligenalternativen. Det äri båda andrablir decialbidrag högre än
förklarar hurvolymförändringarprisförändringar ochrelativabåde som

förhållande till BNPförändras iutgiftersamladekommunala sektornsden
tabell 11.4.se

från ochi princip gällerscenarieförutsättningarantagit LUsVi har att
för kommunalskattieftersläpningengrund1991. På systemetmed av

medSystemetförrän 1993.för förskott inteskatteunderlagetpåverkas
fullt genomslagfårförutsättningarnaolikainnebär deavräkningslikvid att

1995.från medförst ochskatteunderlagetdet totalapå
under andraâr1.3skatteunderlaget medscenario procentl växer1 per

2.0 ochi scenario 2 ärMotsvarande resultat procenthälften 1990-talet.av
2.6i scenario 3 detär procent.

inflationen.i takt medstatsbidragen urholkasdelenstörreVärdet avav
utgifterfinansiera givnablir behovetinflation, desto störreJu högre att

kommunalskatt.med

8 10-0496



102

nödvändiga in-för erhålla deförändra utdebiteringenBehovet attatt
utveck-samtidigt kommunala skatteunderlagetspå detberorkomsterna

till utgifterna.i förhållandeling
i olikainplacerad dekonsekvenserna baskalkylen,finansiellaDe treav

sammanfattas i tabell 1.4.framtidsbilderna 1nationella

BNPutgifter inkomster i11.4 Kommunala ochTabell procentav

1990 2000
Scenario3Scenario Scenario2prel l

498282 380miljarder kr. 149 l ll lBNP
Utgifter

13.5 13.012.5 14.2Konsumtion
7.37.7 7.56.7exkl arb.avg.lönervarav

2.l 2.02.4 2.2Transfereringar
1.21.31.7 1.4Investeringar

0.6 0.50.5 0.8Räntenetto
16.818.6 17.517.1Summa

Inkomster
8.98.8 9.3 9.1Kommunalskatt

3.3 3.4 3.14.5Statsbidrag
12.013.3 12.6 12.5skatteinkomsterSumma
2.32.42.7 2.6Övriga inkomster

14.216.0 15.2 14.9Summa
0.40.6 0.4Nettoupplâning l 1.

upp/åning 15.3 14.6inkomster 17.1 15.7Summa +
ÅnansierirzgsbehovYtterligare

2.2 2.22.9Som andel BNPav
4.355.50 4.30utdebitering kr./skkrSom

Källa: beräkningarEgna

i definansieringsbehovtillkommandeskillnaderna iförklaraFör att
till mellan lönekostnader,samspeletscenarierna hänsynolika måste tas

inkomster och BNP-övrigakommunalskatteinkomster,utgifter,övriga
utveckling.

Real-produktivitetstillväxten.lika,allt påBNP-tillväxten beror, annat
produktivite-princip i medutvecklas i taktsamhällsekonominilönerna

följa lönepriset påverkarsamtliga kostnader skulleOm kommunernasten.
utgifternas andel BNP.produktiviteten intevariationer i av

skillnaden mellan löne-emellertidreallöneökningar innebärHögre att
följer lönepri-inteutgifter iövrigpris stiger. kommunernapris Deoch som

därför i förhål-utgifterna, minskarhälften de samladeknapptdvs.set, av
stiger kapitel 10.produktiviteten setill BNP närlande

scenarioi scenario 3 iblir därförUtgiftskvoten lägre än atttrots
alternativi dettalönekostnader,och därmed kommunernasreallönerna,

i scenariosnabbare änväxer
pensions-i real löne- ochtakt medskatteunderlag ökarKommunernas
iutdebiteringoförändrad ökarvidKommunalskatten sammasumma.

Övriga betydligt långsam-statsbidrag utvecklas dockochinkomstertakt.
utdebiteringvid oförändradDärför inkomstkvotenBNP. är ävenänmare

i scenariolägst
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utdebitering mindre änvid oförändrad ärKommunalskatteinkomsten
iutvecklas takt medutgifternadelarlönekostnaderna. Dede totala somav

Iinkomsterna.motsvarande delarproduktiviteten större änoch ärBNP av
i abso-finansieringsbehovet störretillkommandedärför3 blir detscenario

tilllika i förhållandeBNP-tillväxtkraftigpå grund stortluta tal enavmen
scenarioiBNP som

i scenariofinansieringsbehovet ärtillfaktor bidrar det högre attEn som
skatte-och därmed kommunernaspensionssummanreala3 utvecklas den

i scenarioförhållande till reallönen äniunderlag långsammare
till paradoxalaförklarar detolika faktorersamspel mellanDetta synes

iutgiftskvot blir något störrelägreutdebiteringsbehovetresultatet trotsatt
i scenarioscenario 3 än

ekonominkommunaladensamhällsekonomiskt perspektivl ett gynnas
utgifternas andelkommunalareallöner. Deproduktivitet ochhögre avav

förlorar denperspektiv däremotkommunaltsjunker. begränsatlBNP ett
skattehöj-åtföljsintereallöneökningarekonomin påkommunala avsom

inte följer kostnadsut-statsbidragenföljdfrämstningar. Detta är atten av
vecklingen.

scenarioikronadrygtfinansieringsbehovet ärtillkommandeDet meren
tillväxtlägre ochscenario präglasiFramtidsbilden lscenarioil än av

scenariema.övrigainflation i tvådehögre än
förnettokostnaderökningen kommunernasuppskattningEn avavgrov

arbetslösheten,följd den högresocialbidrag, tillochberedskapsarbete av
beräkningar har utgåttutdebitering 2000. l dessai år50 öremotsvarar

delenför den största1980-talet, stårliksom underfrån att staten, av
till följd denstatsbidragenurgröpningenkostnaderna. Den större avav

finansie-Effektenytterligare 65 öre.inflationen atthögre motsvarar av
i scenario 20skatteunderlag öre,mindrepåringsbehovet ska ut etttas

utgiftssidoma.ochinkomst-övrig påverkan påmotverkas nettot avav

finansieringsbehovetpåverkarFinansieringsformen
itäcker underskottetkommunernapåverkas hurFinansieringsbehovet av

lånefinansiering tänkbara.ärskatte- ochOlika gradersina finanser. av
kombinationmedhuvudalternativ vi räknardärvårtUtöver aven

finansieringsvarian-vi tvålånefinansiering har prövatskatte- och extrema
hela detkonsekvensernaekonomiskadestuderardenI omter. ena

skatt. det andraIskulle täckasfinansieringsbehovettillkommande genom
Utifrån alter-lånefinansiering. dessavid totalvi effekternaanalyserar en

2000.finansieringsbehov årolikanativ beräknas
finansiellatotala be-Skattefinansiering detFinansieringsstrategi A: av

hovet.
på:finansiella kalkyler baserasVåra

nettoinvesteringar plusminus2sparande resultatfinansiellaårets
investeringsbidrag

avskrivningarreinvesteringar motsvarande
med 10amortering skuldenårlig procentav
bruttoutgiftema.likviditet på 5 procent aven
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pensionsskuldenstagit till den kommunalahar inte hänsynDäremot
utveckling.

medförfinansiellaför totala behovtäcka dettaEtt skatt attattuttag av
kapitaletperioden 1991-1999 bygger detunderkommunerna egnaupp

4.30skattehöjningar, genomsnittiSoliditeten hjälpoch med storaav
År utdebiteringen med dennanivå. 2000 skulle1990-årskronor över

kapitalet medha ökathöjas 4.40 kronor och detbehöva medmetod egna
3kapitalet medinnebär det ökatmiljarder100 kronor. Detta att egna

i snitt med 1.4konsumtionsvolymen ökarår medan procent.procent per
nyinvesteringarnalånefmansieratill2000 skulle övergåOm år attman

skattefmansiera amorteringar dvs.i princip upphöra medoch nettony-att
princip nyinvesteringarna skatteuttagi behövsupplåning ettmotsvarar

3.50år på kronor.detta
skattehöjning.Finansieringsstrategi B: Ingen

föri stället lånbli höja skatten,låterKommunerna attutan taratt upp
mins-fmansieringsmetodfinansiella behovet. Med dennatäcka det totala

miljar-till 80från 300 miljarder l990kapitalet drygt kronordetkar egna
skullefinansiering enbart med lån2000.der kronor år Fortsatt ettge

kapital 2002.negativt redan åreget
kapitalet behöverinte ytterligare urholka detår 2000För att egna

kapitalet endasthöjas 6.25 det utgörmed kronorskatten trots att enegna
skattefmansiera hela2000 skulletredjedel 1990 nivå. Om årårs manav

höjas 13 kronor.behöva medfinansieringsbehovet skulle skatteuttaget
lånefinansiering.Finansieringsstrategi C: Skatte- och

vi utgåttkommunala fmansieringsbehovet harberäkning detvårl av
driftistrategi. innebär huvudsak underskottfrån Dendenna samtatt av

nyinvesteringar finansierasreinvesteringar med skattemedel medantäcks
tillgångar skulder konstantkapitaletvia Därmed hålls detlån. egna -

anläggningstillgångar-princip likatiden. i mycketSkulden ökaröver som
till år 2000.minskar från 79 år l990 71Soliditeten procentprocentna.

föregåstill 1990 nivåskattehöjningen 2000 4.30 kronor årsår över enav
genomsnitt påfyrafrån till kronor, medstegvis höjning l990 1999 etten

3 kronor.
6.90skattehöjningen behövatill strategi år 2000 skulleMed byte A vara

kronor.

Sammanfattning olika fnansieringsstrazegierav
investeringarfinansierar verksamhet ochOberoende hur kommunernaav
sekelskiftet.inkomstförstärkningar vidbetydandeunder 1990-talet behövs

skuld,kapital,olika strategiernas påverkan påjämförelse deEn egetav
framgårfmansieringsbehov tabell 1.5.och lräntekostnad av

bibehållen minskarskattehöjningar och verksamhet detUtan med egna
for upplåningcn blir mycketkapitalet i och räntekostnadernarask takt

finansieringsmetod stiger räntekostna-Med denna de kommunalahöga.
från l990 till 2 BNP år0.5 BNP år knapptderna procentprocent av av

for därefter i snabbare2000 allt takt.växaatt
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Tabell Finansieringsalternativ. Effekter på kapital, skuld, räntekostnadoch11.5 eget
flnansieringsbehov

År strategi2000
C1990 BA

108 315Egetkapital miljarder kronor 315 412
Skuld miljarder 22 326 119kronor 77

% 0.5 1.8 0.6Räntekostnad i BNP 0.0av
skattehöjning 2000år

tillkr./skkr med övergång
Strategi 4.40 13.00 6.90A- 4.30Strategi C 3.50 6.25-

Skattehöjning 1990-årsnivåöver
Genomsnitt 1991-1999 4.30 0.0 3.0

Källa: beräkningarEgna

reallöneutvecklingochFinansieringsbehov
1970- och 1980-situation underfinansiellakommunernasVår analys av

hittillsi kommunernagenomsnittliga lönekostnadernavisade detalen att
1980-Under helaarbetsmarknaden.genomsnittet för helaföljtinte alls

långsamma-heltidssysselsattlönekostnadertalet ökade kommunernas per
till olikaledaförhållande kansysselsatta. Dettaför samtligasnittetänre

kom-i kommunernagenomsnittliga lönekostnadernadeslutsatser hurom
i framtiden.utvecklasattmer

från 1980-talet brytsantagit trendenhuvudalternativ har1 vårt att
ilönekostnaderna kommu-genomsnittligafråni deoch stället utgått att
ekonominii taktförändrasl990-taletunder resten avsamma somnerna

ö.RL
förfinansiella konsekvensernaundersökt deemellertid ocksåVi har

fortsätta öka långsammare änskullelönekostnadernakommunerna attom
för kommu-reallönekostnadOförändradför arbetsmarknaden.resten av

reallöneökning på 1.61990-talethelaO undernalt anställda RL men en
tillkom-detinnebäraarbetsmarknaden skulleför hela attårprocent per

till 1.20 kronorsekelskiftet skulle begränsasvidinkomstbehovetmande
föri 4.30.ställetskattekronaper

kostnads-från lägrei ställetkänslighetsprövning utgårandra attl en
i kostnadsök-högre1980-talet resulterarunderiökningar kommunerna

utvecklingen under andraJämförl990-talet.börjanningar under av
lönekostnadsökningengenomsnittligareala1970-talet. Om denhälften av

kommunala sektorn,ihögre denligga procentenhet1995 skulle l1991 - Ö+l tillkommandeökar detRLtill 2.6 åruppgåd.v.s. procent per
skattekronor.till 5.20inkomstbehovet

i taktutvecklaslönekostnadernaalternativytterligarel antar attett
höjskvalitet på kommuner-kvantitet ochövrigt medanekonomin imed
utveckling och ökadtekniskMotivettjänster. ärinköpta och attnas varor

inomocksåstandardkravtill växandekonsumtion tänkas ledaprivat kan
standardökning år påverksamheterna. Enkommunalade procent per
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förutom lönekostnader St+ l leder till inkomstbehovkostnader ett som
vid sekelskiftet.4.90 skattekronormotsvarar

utgifter olikaEffekterna och inkomstbehov i de alter-på kommunernas
inativen redovisas tabell 11.6.

BNP11.6 Kommunala kostnadsalternativ. Kommunala utgifter iTabell procent av
linansieringsbehovsamt

År År alternativ1990 2000
RLÖ+lRLÖ St+lRLO

utgifter 15.8 l8.l 17.8Summa I7.l 17.5
13.8konsumtion 12.5 13.5 12.0 14.0varav

Ytterligarefinansieringsbehov
2.52.2 0.6 2.7Som andel BNPav

utdebitering 4.30 1.20 5.20 4,90Som kr./skkr

Källa: beräkningarEgna

olika verksamhets-Finansieringsbehovet påverkas av
förändringar

från barn-för finansiella beräkningar utgårhuvudalternativet våraI att
landsting-behovstäckning ochtill full 1991 BO9lbyggs attutomsorgen

behåller äldreomsorgen.en
fram tillförlängasutbyggnadsperioden för skullebarnomsorgenOm

framåt från 1992 tillfmansieringsbehovet 1991 ochförskjuts1995 BO95
sekelskiftet dock knap-Finansieringsbehovet vid påverkasdärefter.åren

past.
förförändringen huvudmannaskapet äldreomsorgenföreslagnaDen av

förutsesfinansiella Förändringenfå konsekvenser.i sig inte någrabör
från landsting till kommu-skatteväxling fulltföljas motsvarande utav en

ner.
prisför-till relativakonsumtion i hänsynökar volymKommunal utan

2000,1990 ochi genomsnitt år mellanändringar med l.4 procent per
Ökningstakten första knappt 2fem årenunder de ärenligt baskalkylen.

baskal-sjunker till Iknappt 1medan den sedanåret, procent.procent om
ambi-reformeroförutsedda framtida ochvi inte beaktathar dockkylen

årli-2ökning i konsumtionsvolymen påtionshöjningar. En procentrunt
därför inte orimligt antagande. ökarDettahela 1990-taletunder är ettgen

jämfört medytterligare 1.30 2000finansieringsbehovet med kronor år
huvudalternativet.
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klara12 kan kommunernaHur
ñnansieringsbehovet

utgifterkapitel mellan ochalternativ vi isamtliga prövat ll växerl gapet
inkomster.

ekonomin minskartillväxten i de kommu-alternativet med den högstaI
fram till lägre inkomstbehovutgiftemas år 2000. Dettaandel BNPnala av

utdebiteringstermerfinansieringsbehovet itill uttrycktleder dock inte att
minskar.

finansiellai kommunernasavgörande aspektDenna paradox belyser en
inkomsternaväxande behovet ökadilemma l990-talet. Detunder att

utgiftskvoten på andraökar,inte i första hand påberor attutanatt
minskar.sidan kommunalskatten,finansieringsmöjligheter vid av

finansieringsansvaret på kommu-allt delStaten övervältrar större aven
ekonomiskt försvarbara vad gällerför detSamtidigt nalkas gränsennerna.

utgifter drafinansieramöjligheterna kommunernas attatt genom ner
isälja tillgångar eller lånfortsättalikviditeten, att taatt utatt upp en

kapitalet. Tillväxten istadigt minskar kommu-omfattning det egnasom
bortfallet finansieringskällor.inte dessaskattebas väger avuppnernas

beskrivas ikommunalekonomiska också andraparadox kanl990-talets
inklusive utbyggnadenkända åtaganden,klararKommunernatermer. nu

utgiftskvoten.liten ökning den totalamed endastbarnomsorgen, avenav
inte kommunalainkomstkvot klaras denoförändradMen utan atten

skattehöjningaruppfattas kommunalahöjs. Samtidigt dockutdebiteringen
kommunalekonomiskafor l990-taletsframkomlig lösainte väg attsom en

motsättningar.

lösningar inte l990-talet1980-talets håller på

övervinna motsättningarnal980-talet lyckades kommunerna mel-Under
finansiella restriktioner. loppetlan verksamhetsutbyggnad och Under av

kommunala utdebiteringen med 2:50, under1970-talet ökade den totala
80-talet 50med öre.

hittade fem olika faktorer tillsammanshistoriska analysI vår som
förklarar ekvation gick lösa.hur 1980-talets att
OÖkningStakten verksamheten fråni kommunala halveradesden den

drygt l970-talet till knappt 2 under 1980-4 år under procentprocent per
talet.

minskat 1970-talets början.kommunala har sedanDe investeringarna0
mindre finansiella forSuccessivt därmed allt behövtshar attresurser

investeringsutgifterna.klara
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lönepriset förhållande till denförsta hälft minskade i1980-taletsUnderO
för ekonomin. Vid given verksam-genomsnittliga prisutvecklingen hela

utgiftskvotenblir kommunala därmed lägre.hetsvolym den
lönekostnadsökningen igenomsnittligahela 1980-talet har denUnder0

förvarit övriga delar arbetsmarkna-dessutom lägre änkommunerna av
vuxit löne-skatteunderlag har därmed snabbare änden. Kommunernas

kostnaderna.
finansierati växande gradmitten l980-talet har kommunernaSedanO av

anläggningstill-likviditeten säljaochsina utgifter dra ned påattgenom
kapitalet därmed minskat underhargångar. reala värdet detDet egnaav

sjunkit.Soliditetenår ochsenare
finansiellamotsättningen ochmellan reala krav1980-talets väg ut ur

for l990-talet.restriktioner håller knappast
befolkningens åldersstrukturförändringar il990-talet kommerUnder0

utbildning. Nyainom ochställa krav på ökade vård,att omsorgresurser
till resursbe-från riksdagen leder också växandepå kommunernakrav
konsumtionen behövabaskalkyl skulle den kommunalaEnligt vårhov.

förut-l980-talet.ungefär takt l990-talet på Dettai påöka somsamma
i Sverige inte kommunala kon-arbetslösheten ökar. Dendocksätter att

inte, resurskrav,sumtionens ökningstakt innebär med kända ettnu
finanser l980-talet.påtryck på kommunernas änstörre

beräkningar kommunala investeringarnapå deDäremot tyder våra att0
barnom-vid l980-talet. Utbyggnadensin bottennivå slutetnådde avav

krävsinvesteringsbehov de åren. Därutövertill närmasteledersorgen
reinveste-miljöinvesteringar i utsträckningsikt växandeockså på samt
blirgenomsnittliga investeringsnivån under l990-talet högreringar. Den

finansiellatilldärmed leda1980-talet och kommer störreunderän att
behov.

lönerna utvecklas märk-förutsätter inte längreUnder l990-talet att0
i ekonomin.produktivitetenbart långsammare än

behållaochunder l990-talet skall kunna rekryterakommunernaFör att0
olika insatser. dettakrävs mängd Iutbildad engagerad personaloch en

medhuvudalternativ räknaförefaller rimligtperspektiv det att ettsom
arbetsmarknadenlönekostnadsutveckling i påkommunerna somsamma

i övrigt.
likviditet cirka 5l990-talet motsvarade kommunernasVid ingången0 av

utförsäljning eller ökadutgifterna. fortsattlöpande Varkendeprocent av
förstärkningar.upplåning sikt andra ekonomiskaminskar behovetpå av

Alternativa finansiella dilem-lösa kommunernassätt att

ma
Teoretiskt alternativakan renodla antal kommunernasvägarett utman ur
finansiella dilemma l990-talet, höjs.under kommunalskatten seutan att
figur 12.1
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Figur 12.1 Vägar möta kommunalt ñnansieringsbehovatt

BEDDAD
BASsnurra

Staten upphör med urholka värdet statsbidragen.att av
Kommunerna sänker utgiftskvoten till inkomstkvotdenner som er-
hålls med dagens förutsättningar

minskad verksamhetgenom-
höjd produktivitetgenom-

relativasänkta kostnader.genom-
Utförsäljning kommunernas tillgångar.av
Kommunerna höjer avgiftsñnansieringen den kommunala verk-av
samheten.
Den kommunala skattebasen vidgas oförändradså utgiftskvotatt en
kan klaras utdebiteringshöjningar.utan

I det följande diskuterar konsekvenserna och dessavart ettav av
alternativ.

9 lO-0496
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statsbidragVärdesäkrade
på2 kronor1980-taletunderstatsbidragen motsvararUrholkningen av

totaladet2cirka kronorytterligareföroch avkommunalskatten svarar
övervält-gradvisaOm denna2000.årfinansieringsbehovettillkommande

oba-reducerasupphöregenfmansieringkommunaltillstatsskattfrånring
detskulleinflationenmedi takträknasstatsbidragenOmlansen. upp

kronor.miljardertill 1730frånminska2000årfinansiella gapet
forinomvärdebeständiga ettgörsdessutom ramenstatsbidragenOm

göraför kommunernamöjligheterna attskullestatsbidragssystemgenerellt
kanDettasamtidigt öka.prioriteringarlokalaeffektivitetsvinster genom

miljarder kronor17påfrnansieringsbehovetåterståendedettillledadå att
ytterligare reduceras.

löneökningarLägre
byggaklarade ut1980-taletunder atttill kommunernaförklaringEn att

genomsnittli-denutdebiteringshöjningar attstörreverksamheten varutan
arbetsmarknadenföränlägrei kommunernalönekostnadsökningen varga

reallöne-inte någongenomsnittikommunalanställdaSkulle deövrigt.i
reallöneökning-genomsnittligadensamtidigt1990-taletunderökning som

tillkom-detreducerasår1.6tilluppgårekonomin procentför hela peren
årmiljarder kronorungefär 10tillfrån 30frnansieringsbehovetmande

2000.

produktivitethöjdellerBesparingar
huvud-iVi kanverksamheten.föreffekterolikautgifter kanMinskade ge

tillutgiftsminskningar lederalternativ äralternativ. Ett atturskilja tvåsak
verksamheter-kvalitet inomförsämradellerverksamhetsvolymminskad

nedskärningar.d.v.s.na,
kvali-bibehållenmedverksamhet,alternativet ärandra attDet samma

harProduktiviteteninsatsermindremedförverkligaskan resurser.avtet,
förbättrats.då

lägremedverksamhetinnebäraalternativen kan attkombinationEn av
i verk-insättslikasamtidigtned storaproduktivitet skärs resursersom

Överföringsvinsten innebär attproduktivitet. sammamed högresamhet
produktivitet.förbättradtotaltd.v.s.utbyte, settresursinsats störreger

kronormiljardermed 44konsumtionsutgiftema ökarkommunalaDe
ochÖkningen volymökningpåbådeberor2000.och år1990årmellan
ökakonsumtionprivatberäknastidUnderrelativpriser.ökade samma

kronor.miljarder135med
utgif-kommunernasskulleinkomsternautgifternabalansera motFör att

till 2000. Det ettårkronor motsvararmiljarder30medminskabehövater
drycker.alkoholhaltigaochkonsumtion tobakårs av

kommunala konsum-den16 procentmiljarder kronor30 motsvarar av
2000.tionen år

detsäger motsvarar:tydligareblir attsparbehovetStorleken på manom
för barnomsorgen.bruttokostnadentredjedelarTvå av
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Bruttokostnaden för alla dagisplatser och alla platser familjedag-på
förhem barn under år.sex

Bruttokostnaden för hela nuvarande äldreomsorgsverksamhet i kom-
munerna.
Hälften bruttokostnaden för all kommunal verksamhet utöverav sko-
la, barn- och äldreomsorg. -
Bruttokostnaden för hela kultur- fritidsverksamhetenoch nästansamt
hela kostnaden för den totala kommunadministra-gemensamma
tionen. l

Om statsbidragen räknas inflationenmed blir sparbehovet i ställetupp
miljarderl7 kronor. Ett sparbehov på 17 miljarder kronor motsvarar:
250000 dagisplatser, det vill fjärdedelarsäga bruttokostnadentre av
för alla dagisplatser.
En tredjedel bruttokostnaden för skolan.av

inteFör verksamheten ska minska försämrasatt eller krävs produk-att
tiviteten ökar med 1.8 förår utgiftsminskningenmötaprocent att påper
30 miljarder kronor till år 2000. Produktiviteten kan höjas antingen ge-

verksamhet med effektstörre prioriterasatt framför verksamhetnom med
lägre eller befintliga inomatt verksamhetgenom störreresurser en ger
utbyte.

Om denna produktivitetsökning sker gradvis och alltså inte följer det
årliga finansieringsbehovet samlar kommunerna sigpå ytterligare skulden
på 50 miljarder kronor. Detta leder till ytterligare ränteutgifter 2000år på
3 miljarder kronor.

Produktivitetskravet kan konkretiseras på följande sätt:
Barngrupperna på dagis ökar med 3 barn utan attper grupp mer
personal anställs, köps in eller lokalytastörremat används.mer
Skolklasserna ökar med 5 barn klass förbruka skol-utan attper mer
böcker, hemspråkslärare eller lokalermat, klass.per
Alla idag har hemhjälp får lika mycket service på 2 timmarsom
mindre vecka.per
Samt motsvarande produktivitetsökning på ALLA andraen områden
inom kommunal konsumtion.

1.8 produktivitetsökningprocent ungefär det snittmotsvarar isom man
LUs förutsättningar antagit för hela näringslivet. Detta är snitt förvägtett
både privat och privat tjänsteproduktion där antagandet för tjäns-varu-
teproduktionen ligger betydligt lägre.

Utförsäljning kommunala tillgångarav
Nettoförsäljning byggnader, mark eller andra tillgångarreala ingetärav
långsiktigt ñnansieringsalternativ. Försäljning tillgångar krävs förav som
den verksamheten tillleder ökade hyreskostnader. Försäljningegna av

tillgångarandra leder i princip till förlust hyresinkomster ellerav annan
framtida avkastning.

Försäljning tillgångar inom överskådlig tid inte kommerav som att
behövas för den kommunala verksamheten kan dock högre avkastningge

de säljs. Avkastningen kan föranvändas finansiering den löpandeom av
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nyinveste-finansieraförförsäljningsbeloppetAnvänds attverksamheten.
kapitalet.omstrukturering detbetraktasdetringar kan egnaavsom en

verksamhetenför löpandeförsäljningen denfråninkomstenAnvänds
tidsförskjut-vissmedfinansieringsbehovemellertidåterkommer samma

iförlorat manöverutrymme.samtidigt kommunernaning som

avgiftsfinansieringHöjd

70för drygtidagverksamheteraffärsdrivandeinomAvgifterna svarar
täcknings-genomsnittligaavgiftsintäkter. Denkommunernasprocent av

Täckningsgraden90öververksamheter är procent.inom dessagraden
genomsnittligaDenoch kommuner.verksamheterolikavarierar mellan

avloppför ochavgifternaneddras vattenkostnadstäckningen en-attav
främstberor påDetkostnaderna. att80drygttäckerdast procent av

harövriga kommuner,avgiftsnivåglesbygdskommuner, trots somsamma
kostnadstäckning.rimligsvårt att en

avgifterhindrar kommunernaSjälvkostnadsprincipen att ta ut som
problemenkan ävenvissa områden attkostnaderna. Inomöverstiger

fjärrvär-gälleröka. Detavgiftstäckning komma t.ex.hög attbehålla en
föravgiftsfinansieringen denkunde ökaOm kommunernameverksamhet.

villdet95genomsnitt drygttill i procent,verksamhetenaffärsdrivande
halverades,verksamhetenskattefinansieringennuvarandedensäga avom

utdebi-Detmiljarder kronor.med 1.4 motsvararökaintäkternaskulle en
2000.20 åröretering på drygt

kollektivtrafikeninomavgiftstäckningenhöjning50-procentigEn av
ökapåverkas nämnvärt,efterfråganinteförutsättningunderskulle att

minska kommuner-ochmiljarder kronor0.4medintäkterkommunernas
Detmiljarder kronor.0.5länstrafiken med drygttillsubventionernas

2000.årutdebitering på 15 öremotsvarar en
kostnader-mindre delfinansieras endastverksamheterövrigaFör aven

finansi-ökamöjligheterteoretiskafinns alltså attavgifter. Härmedna
avgifter.eringen genom

för 6-7varderaäldreomsorgenochAvgifterna inom barn- pro-svarar
driftskost-Omkring l0avgiftsintäkter. procentkommunernas avcent av

Omstruktureringenavgifter.medtäcksområdenabådainom denaderna
minskandetill klartlettharäldreomsorgeninomverksamheterna enav

kulturfritid ochAvgifterna inomår.avgiftsfinansiering under senare
tillbidrag kom-och deraskostnadernanågraendast procentmotsvarar av

marginella.avgiftsintäkter ärtotalamunernas
tillmiljarder kronor30drygtmotsvarandeavgiftsfinansieringhöjdEn
påvarderamiljarderl0fördelas medteoretiskt kunnaskulle2000år

barn-fritidsverksamhet. Inomochkultur-ochäldreomsorgbarnomsorg,
depriserfastatredubbling imiljarder10 avmotsvarar enomsorgen

denskulleäldreomsorgenföräldraavgifterna. Inomgenomsnittliga nuva-
ochkultur-priser.fasta Inomifyrdubblasavgiftsnivån behövarande
100-bli närmastavgiftsfinansieringen behövaskullefritidsverksamheten

procentig.
avvägandenfördelningspolitiskakanäldreomsorgenochbarn-Inom
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för avgiftshöjningar.avgörande hinder betydandeutgöra Invcrkan påett
efterfrågan skulle dessutom bli stor.

realistiska avgiftshöjningarMer dock litet tillmycket tillskottettger
finansieringen. Exempelvis avgiftshöjningskulle på 10 i fastaprocenten

förpriser barn- och äldreomsorgen endast intäktsök-sammantaget ge en
ning 800 miljonerpå knappt kronor år 2000, imotsvarande drygt 10 öre
utdebitering.

avgifter fritidHöjda inom och kultur skulle effekter efterfrå-påstora
Ävenkostnadssidan. avgiftsfinansieringenoch därmed också pågan om

inom dessa till 10-15 villområden ökades det säga änprocent, mer
fordubblades, avgiftsintäkterna inteskulle öka med 500 miljoneränmer

förutsättning avgifter inte ikronor. En då högre någonär nämnvärdatt
efterfrågan.utsträckning påverkar till exempel fritid-Inom och kultur-

fördelningspolitiska konflikterverksamhet kan delvis undvikas genom
differentierade avgifter för barn, ungdom och vuxna.

Miljöavgifter avgifter för privattrafikoch och exempel påärgator
avgifter inom Syftet avgifterområden. med denna bådeärtyp attnya av
höja intäkterkommunernas och påverka konsumenternas beteende tillatt
mindre resurskrävande konsumtion.

syfte höjda avgifterEtt med eller kan låta konsumenterna iattnya vara
utsträckning hittills ställning till tjänsternasstörre värde ochän ta ge

information efterfråganpersonalen produktionen.större på Sådanaom
får effekteråtgärder på både kostnads- och intäktssidan.

Sammanfattningsvis avgiftshöjningarkan normalt intesägas att stora
alternativ till skattehöjningar för finansiera nivånågot nuvarandeutgör att

på verksamheten. kommunalekonomiska effekten kraf-Den största attav
tigt avgiftsnivån införa avgifter blir minskad efterfrå-öka eller i ställetnya

minskadeoch därmed kostnader.gan

Förändring den kommunala skattebasenav
vidgas viss delDen kommunala skattebasen kan att statensgenom av

från bolagsbeskattning tillskatteintäkter avdelas kommuner-moms, m. m.
omfördelningsådan skulle kunna kompensera de kontinuerligaEnna.

minskningarna statsbidragen hittills skett och kan därmedav som somses
alternativ till bidrag tillvärdesäkra kommunerna.ett att statens

kan förändrasSkattebasen också skatter hela ellerersätterattgenom nya
inkomstskatten. Syftetdelar den nuvarande kommunala med sådanav en

omläggning minskaskulle kunna kostnadstrycket mins-att attvara genom
ka konsumtionen, foljsamhetenöka mellan kostnader och intäkter eller
minska snedvridningselfekter i det nuvarande skattesystemet. Exempel på

alternativa effektertänkbara skatter kan prövas kommunalaärvars
mervärdeskatter och lägesskatter.

antingenEn kommunal mervärdeskatt kan baseras på konsumtionen i
kommunen eller genomsnittliga nationellapå andel den konsumtio-en av

höjning den nuvarande statliga skattesatsen från tillEn 19 procentnen. av
25 höjningen gick tilldär helt kommunerna skulle inkomstök-procent ge
ningar i storleksordningen miljarder, primärkommunala40 dvs. den skat-

skulle från tillkunna sänkas 17 10tesatsen procent.
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Sverige finns uppskatt-fastighetsskatt. Ilägesskattexempel på ärEtt
inkluderandecirka kvadratmeter200ningsvis lokalytor på per person,

offentliga Enfabriker, lokalerfritidshus, kontor,både boende,eget m. m.
skulleoch årkvadratmetercirka 80 kronorlägesskatt utgår med gepersom

vilketmiljarder år,cirka 100nettointäkt på motsva-kommunerna peren
skulleskatteintäkterna. Hushållens hyrorprimärkommunalahela derar

stiga cirka 20med procent.
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och kommunernaSkattereformen13
.

skattereformer1991 års1990 ochharframtidsanalyserfinansiellavåraI
effekter på kommu-reformernasförslaget skallEnligtbeaktats.hitills inte

framtidsbe-finansiella"neutraliseras". Vårautgifterochinkomsternernas
därför1989, kangälldefrån skattesystemdetutgårräkningar, somsom

sammansätt-blir och denexaktneutraliseringen attförutsättasägas nyaatt
på sättsikt utvecklasinkomster på långutgifter ochningen somsammaav

gamla.den

utgifterkommunernasSkattereformen påverkar både

och inkomster

reformerad indirekt beskatt-förslagetenligtkommerKommunerna om
tjänsterfler ochsamtidigtning omfattas momssystemetatt som varorav

regi ochinte påverka valet mellanblir momsbelagda. För entre-att egen
betalar.samtidigt återfå all dekommer kommunernaprenad att moms

7minska med knapptdärmedkommernettokostnaderKommunernas att
1991.miljarder årkronor

kommunalainnebär det1990 och 1991Inkomstskattereformerna att
ledergällt. Detta1989 Skattereglerblir årshögre änskatteunderlaget om

eftersläpning. Påför med två årstill skatteinkomster kommunernaökade
stabiliseraskommunalskattemedelavräkningsförfarandet medgrund av

sammanfattas13.1förrän 1995. tabellskattereformen år Ieffekteninte av
skattereformema.olikadeeffekterna för kommunernadirektade av

1991miljarder kr.,på ekonomi,effekter kommunernasSkattereformernasTabell 13.1
års pris

EffektTotalInkomstskattMomsBudget-
effekt1991-års1991 1990-årsår utan

avräknreformreform
För- Av-För- Av-
skott räknräknskott

7 O7.01991 7.0
8.810.61.81992 7.0 1.8

l0.6+2X 8.8+XX1.8 1.81993 7.0
8.8+2X 8 8+XX X7.0 1.81994

8 8+X8.8+X1.81995 7.0

beräkningarKälla: preliminäraEgna
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direkta effekterna ekonomi skattere-långsiktiga på kommunernasDe av
kostnadsminskningar omkring miljarder kronorinnebär på 7formerna

preliminäracirka miljarder kronor enligtintäktsökningar på 3 våraoch
bostadsbi-emellertid förslag höjdaTillberäkningar. detta kommer att om

barnfamiljer inkomstertill pensionärer, och ensamstående med lågadrag
skattereformerna. Med regler skulle delentill dagens störrekoppladeär av

transfereringsutgifter falla kommunerna.ökade pådessa
tillkommunalekonomiska effekter enligtSkattereformens leder, staten,

finansiella relationerna mellan och kommuner måste över.de statatt ses
fleraför i grundligtsamband med detta prövarFlera skäl talar att man

i fördel-för kommunalskatti nuvarande regelsystemet ochdelar både det
ningen kostnadsansvaret mellan och kommuner.statav

reformerat kommunalt skattesystemEtt

för utbetalningvisat kommu-Vi tidigare det nuvarandehar att systemet av
för medi planeringsproblem kommunerna. Systemetsig skaparnalskatt

inkomstunderlag innebärförskott på två âr gammaltbaseras attettsom
aldrig ligger i fas,och intäkterförändringar i kommunernas kostnader

totalaavräkningslikvid svängningar i deskaparmedmedan storasystemet
skatteinkomsterna.kommunala

pla-för förenklades skulle kommunernasOm reglerna kommunalskatt
inkomst-skillnaden utgifts-neringssituation Om mellan ochunderlättas.

rationellaminskar konflikten mellanförändringar blir mindre dessutom
sikt.lång och kortbeslut på

bostadspoliti-föreslagna förändringarnaSkattereformerna, och de av
stiger kraftigt. motverkainnebär boendekostnaderna Förken, attatt nega-

för låginkomsttagare diskuterasfördelningspolitiska konsekvenser vä-tiva
för-Syftet olika bostadsbidragensentligt höjda bostadsbidrag. med de är
föruppgiftfordelningspolitiken uttaladdelningspolitiskt. Trots äratt en
bi-i förnationella politiken kommunerna dagden merparten avsvarar
förinte rimligt skallkommunernadragskostnaderna. Det är att svara

motiverade transfereringsut-för fördelningspolitisktytterligare kostnader
ändradeinträffat 1990, beslutatgifter. redan dåDetta har dock staten om

skattereform.följd 1990för KBT till årsregler av
skatteutjämningsavgif-ökadeåren har kommunernaDe senaste genom

skatteutjämningen.finansierat kommunalai stigande grad själva denter
tillbidraskatteutjämningsavgiften infördes sågs den sättNär attettsom

för kommunaltbudgetunderskott. Dettaminska argumentatt statens en
fördelningspolitik gäller inte längre.finansierad kommunal

för skisserasför reform kommunalskatt kanPrinciperna systemeten av
Skattereformens effekterifrån bristerna dagensmed utgångspunkt system.

ekonomi blir delaspekt i allmän översyn.då endastkommunernaspå enen
framtidafaktorer vidbeskrivs bör beaktas13.2 några detabellI som enav

faktorer inklude-ytterligareVid genomgång kanreform. en noggrannare
ras.
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skattesystemetför reformering det kommunalaTabell l3.2 Principskiss av

Momsavlyft
lnkomstskattereform
Bostadsbidragenförstatligas

avskaffasSkatteutjämningsavgifterna
avskaffasAvräkningslikviden

SUMMA x

kostnadsminskningar/inkomstökningarPositiva tecken anger
kostnadsökningar/inkomstminskningarNegativa tecken

innebär avräknings-i 13.2,skisseras tabellPrincipen, denså attsom
leder till,inkomstbortfall detta vägsavskaffas.likviden Det motsom

kostnadsbesparingar ocksåfrämst innebärFörändringarandra mensom
nettoef-för sammanlagdainkomstförstärkningar kommunerna. Denvissa

bostadspolitiskaskattereformenförrän och denfekten kan inte beräknas
reformen riksdagen.beslutats av

principskissen måste beaktas.följer redovisadedenTvå problem avsom
ryckigheten i kommunernas skatte-innebärskisserade modellenDen att

inkomster ocheftersläpningen mellantvåårigainkomster minskar. Den
Eftersläpningen kan reduceraskostnadsutveckling dock.kvarstår genom

till kostnadsutvecklingen.förskottsunderlaget skrivs med hänsynatt upp
förhandlingssitu-årligutformas såför index börKriterierna detta att en

i sininnebärinte skapas. Dettaation uppskrivningens storlek attturom
inkomster inte kanprisutveckling ochanpassning mellanexaktnågon

löpandekommunernaåstadkomma detta ärDet endauppnås. sättet attatt
preliminär-inkomster baserade på årserhållerunder budgetåret samma

aldrig iinnebära kommunernaskulle docksådantskatter. Ett attsystem
skatteinkomster.förväg till storleken på budgetåretskänner

tilllederskattesystemförändringarna kommunernasskisseradeDe av
förändring skattesyste-Enmellan kommunerna.omfördelningarstora av

därför med denkopplasprinciperna måsteangivnaefter de sammanmet
statsbidragssystemet.reformeringenplanerade av

nettoresultatettotalnivå innebärneutralisering på samt-exaktEn att av
principinnebär ipositivt nettoresultatblirförändringar noll. Ett attliga

perspektiv kan detta vägasvidgas. l snävtkommunala skattebasenden ett
statsbidragens värde.urholkningengradvisadenmot av

framtida skattebasfråganperspektiv kan kommunernasvidareI ett om
frågeställningar.olikatillkopplas tre

kommunalskatteintäk-statligakommunalaGeneraliseringen deav
handlingsfrihetkommunernasstatsbidragen påverkarterna som

inkomstramar.effektivitet inom givnaoch
till kom-verksamhetsansvaretoffentligaDecentraliseringen det utav

inkomstomfördelning mellanbehovetpåverkar statavmunerna som
och kommuner.

i praktikenskattereformerna, sättercentralaföreslagnaDe myc-som
skattein-sinasjälva påverkaför kommunernaket snäva gränser att

komster.
statliga, direktainnebär denreformerad inkomstskattFörslaget attom

i övrigt sänks dras-inkomstskikt ochforavskaffasinkomstskatten stora
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tiskt. 80 inkomsttagarnaFör över kommer kommunalskattenprocent av
direkta inkomstskatten.den endaatt vara

viktigt syfte föreslagnaEtt med de skattereformerna likfor-är uppnåatt
mig beskattning mellan arbete och kapital. kapital föreslås nominellFör en
beskattning. Med nominell beskattning kapital hamnar påen av man en

kringskattesats 30 på kapital vid rimliganågot så när antagandenprocent
inflation och avkastning. ambitionenreal Skall likformig beskatt-om om

ning upprätthållas sikt leder utredningens förslagäven på tillsåledes ettatt
kringkommunalt skattetak 30 i praktiken införs. likfor-Kravet påprocent

mighet, i kombination med valet nominell kapitalbeskattning, innebärav
kommunalskatten inte höjas,kan samhällsekonomisktävenatt ettom

tillskulle skapas sänkningexempel andra skatter.utrymme genom av



H9
1990-talet storapå14 Kommunerna -

förändringarpåkrav

kombina-innebäraför kommunerna1990-talet attpraktiken kommerl en
iskisseratsförändringarelleråtgärderinte alla, deflera,tion sommenav

kapitel.tidigare
vardagsrationalise-ochverksamhetsformer måste prövasFörändrade

olika kommunalavägabehovetSamtidigt kommerfortsätta.ringarna att
Ökad iavgiftsfmansiering kanblivarandraverksamheter stort.attmot

omprio-genomföra dessamedelsammanhang attettdetta somsnarare ses
inkomster.öka kommunernasmärkbartsättriteringar, än attett

flerabestårinför 1990-taletparadoxenkommunalekonomiskaDen av
rollfått allt störreårtiondenadeunderhar senastedelar. Kommunerna en

tyngdpunktförskjutning kommer attoffentliga sektorn. Dennainom den
förfårl990-talet. Kommunernaförstärkas underytterligare enansvar

parallellt medverksamheternaoffentliga att statendeandelväxande av
Samtidigtpå kommunerna.finansieringsansvaretövervältrargradvis

formelltoberoendepraktiken,iskattereformenmedfinns i ochdet av
förutsätt-samhällsekonomiskadeoberoendeej, ochellerskattestopp av

höja utde-förmöjligheter kommunernasmå attövrigt, mycketiningarna
biteringen.

på kommunernafinansieringsansvaretövervältringengradvisaDen av
successivtverksamheternakommunalaikvaliten detill ocksåleder lätt att

omprövningarkostnadssidanpåosthyvlingar utanUpprepadeurholkas.
obönhörligen konse-dennaefterfårverksamhetsformer ett tagochmålav

kvens.
alltingutarmninggradvisi dag mellanvaletstårkommunernaFör aven
Ävenverksamhetsformer.omprövningarochprioriteringartydligaeller av

kommuner-förbättras kommerskulleförutsättningarnafinansielladeom
alltidmåste vägasVerksamheterprioritera. motifrån behovetaldrig attna

föränderlig värld.iverksamheter en
omprövningar krävsgenomföraklaraskallkommunerna attFör att

nivån. Nulokalaoch dencentraladenmellansamspelheltdock annatett
medanskall göravad kommunernaroll säga manmera,är attstatens

skall göravaddemokratin bestämmakommunala attåt denöverlåter man
i centraladengenomslagsektorintressenafårSamtidigtmindre. stort

iomprioritera.försökerkommunernapolitiken när
fleraförändras på sättmåstekommunernaroll omStatens gentemot

ochCentrala kravl990-talet.undersina uppdragskall klarakommunerna
regelsystemochInkomst-kopplasresurstilldelning måstecentral samman.

självaför kommunernageneraliserasmåste attkommunernagentemot
hand påi förstastyrningen måstecentrala utDenskall kunna ta ansvar.
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likvärdigaskapa villkor mellan kommunerna. olikheterLokala skallatt
inte leda till statliga regler.nya

Skatteutrymmet, hur liteteller det bedömsän fördelasmåstestort vara,
mellan och kommuner. Skatteutrymmet måste fördelasockså mellanstat
offentlig verksamhet och offentliga transfereringar. Under 1990-talet mås-

välja mellan antingen fortsätta öka de statligate staten nuvarandeatt att
transfereringarna till hushållen eller finansielltskapa för kom-utrymme
munal verksamhet kvalitet.med god

uppgift förEn och kommuner under 1990-talet blirstat attgemensam
hitta kommunalt skattesystem till skattereformenärett ochanpassatsom
samtidigt kopplat till den kommunala självbestämmanderätten. Skillnader
i skattekraft, befolkningsstruktur och andra strukturella kostnadsskillna-
der utjämnasbör fördelningspolitikcentral kommuner-gentemotgenom

olika servicenivåer,Däremot måste skillnader i effektivitet och politiskna.
viljeinriktning olikamellan kommuner utslag på den kommunala skat-ge
tenivån. Har inte för sådana variationer, både uppåtsystemet utrymme

bliroch nedåt, den kommunala beskattningsrätten innehållslös.

KUNGL. BlBL.

1990 -O 508-
SIOSEKHOLM
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1990Bilagor långtidsutredningentill
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Finansdepartementetberäkningarmodeller ochMetoder,.
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