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Till statsrådet och chefen för

finansdepartementet

Genom beslut den december22 bemyndigade1993 regeringen dåvarande
chefen för finansdepartementet, statsrådet Wibble, tillkalla parla-att en
mentariskt kommitté med uppdrag föreslå hur bi-sammansatt att statens
drag till kommuner respektive landsting och utjåmningen de ekono-av
miska förutsåttningama mellan dem skall utformas från och med den l
januari 1996.

Kommittén har antagit Beredningen för statsbidrag och utjäm-namnet
ning i kommunsektom.

Med stöd bemyndigandet förordnades från och med den de-22av
Kjell-Åkecember 1993 ordförande dåvarande statssekreteraresom

Henstrand. Från och med den 23 februari förordnades1994 som
ledamöter kommunalrådet Lorentz Andersson kommunalrådets, Marita
Aronsson fp, dåvarande kommunalrådet Siv Björkman nyd,
kommunalrådet Stig Davidson f.d. riksdagsledamotenc, Lars-Ove
Hagberg kommunalrådetv, Erik Langby riksdagsledamotenm, Maj-
Inger Klingvall s dåvarande riksdagsledamoten Harry Staaf kds.samt
Från och med den februari11 förordnades1994 chefsekonomen Sven
Hegelund, departementsrådet Sören Häggroth, departementsrådet Lil
Ljunggren-Lönnberg, sektionschefen Karin Rudebeck departe-samt
mentsrådet Gunnar Wetterberg sakkunniga. Vidare förordnades frånsom
och med den februari23 ekonomen Kjell Ellström, departementsrådet
Thomas Luttropp, kanslirådet Ragnvald Paulsson, departementssekre-

Roger Pettersson, kommundirektörenteraren Uno Svaleryd, ekonomen
Lennart Tingvall och departementsrådet Sven-Erik Wallin experter.som

Departementsrådet Maj -Britt Grufberg förordnades sakkunnig frånsom
och med den 26 oktober 1994. Departementsrådet, sedemera
statssekreterare Lil Ljunggren-Lönnberg entledigades från sitt uppdrag
den 26 oktober 1994. Siv Björkman har sedan i maj inte1994 deltagit
i arbetet.

Till huvudsekreterare kommitténåt förordnades den februari1 1994
departementssekreteraren Agneta Rönn-Diczfalusy. Ekonomen Niclas
Johansson förordnades sekreterare från och med den februari1som
1994. Ekonomen Björn Sundström förordnades sekreterare från ochsom
med den juni1 Ekonomie1994. studerande Magnus Gunnarsson förord-
nades biträdande sekreterare från och med den februari15 1994.som
Vidare har assistenten Ulla Hallgren bitrâtt kommittén.

Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsektom får
härmed lämna över sitt betänkande SOU 1994:144 Utjämning av
kostnader och intäkter i kommun och landsting.
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Sammanfattning

Översikt

Beredningen har haft i uppdrag utarbeta förslag tillatt ett nytt
statsbidrags- och utjämningssystem for kommuner och landsting. Syste-

skall kunna träda i kraft är 1996.met
Till grund för beredninges arbete har bl.a. legat tidigare utred-tre

ningar: Strukturkostnadsutredningen, Kommunal inkomstutjämning och
Landstingsekonomiska utredningen.

Det beredningen föreslår löser antal problem finnssystem ettsom som
i nuvarande statsbidragssystem. Systemet kommuner ochattavser ge
landsting ekonomiska förutsättningar bedriva sin verksamhet lik-påatt
värdiga villkor. Utjämningen inteär beroende viss nivå depåav en
statliga bidragen. blir därigenomSystemet hållbart. Ekonomiska regle-
ringar mellan och kommuner eller landsting kan allagöras såstaten att
omfattas och omfördelningseffekternågra uppstår.utan att

Beredningen ñreslår både inkomst- och kostnadsutjåmningen skeratt
omfördelning inkomster inom kommun- respektive lands-genom en av

tingskollektivet. Systemet är därmed inte beroende statliga tillskott ochav
riskerar därigenom inte heller urholkas statsbidragen skulle minskaatt om
i omfattning.

Beredningen föreslår statsbidraget omvandlas till in-generellt,att ett
vånarbaserat bidrag.

Beredningen ñreslår särskilda införanderegler för begränsa omför-att
delningseffektema. Reglerna skall femårsperiod.gälla en

Beredningens förslag till bidrags- och utjämningssystem kan samman-
fattas i följande punkter.

Inkomstutjämning innebär omfördelning skattekrañ motsom av en-
genomsnittlig nivå för alla kommuner och landsting.
Utjämning stmkturella kostnadsskillnader, med behovsdelav en som-
uppdateras årligen och strukturdel uppdateras femte årvarten som
Generellt invånarbaserat statsbidrag.-
Inñranderegler begränsar bidragsförändringama.som
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ekonomiska förutsättningarLikvärdiga

för-likvärdiga ekonomiskatill skapaföreslås syftarDet attsystem som
innebär allarespektive landsting.utsättningar ñr alla kommuner Det att

genomsnittlig skattesats,möjligheter medskall ekonomiska att, enges
med genomsnittlignormal omfattning ochbedriva verksamhet enen av

övrigt.strukturella förhållanden ibehov ochstandard oberoende sinaav
utjämning skattein-långtgåendeföreslås ske delsDetta avgenom en

delsmellan respektive landsting, ochkomster kommuner ut-engenom
kom-strukturella kostnadsskillnader. Omjämning för behovs- och andra

ambitionsnivåvill hålla högreeller landstinget i sin verksamhet enmunen
effektiviteten i dengenomsnittet, ellereller lägre avgiftsnivå än omen

eller lands-i genomsnittskommunenbedrivna verksamheten är lägre än -
skattesats.tinget, få detta sig uttryck i högreta en

skatteinkontsterUtjämning av

avsnittskatteinkomster beskrivs i 4.1. För-Förslaget till utjämning av
relativ skatte-och landsting harslaget innebär alla kommuneratt ensom

tillgenomsnittliga får skatteinkomsterkraft högre den avståär änsom
genomsnittliga skatte-skattekraft dendem med relativ är lägre änsomen

skattekraftsåledeskraften. Alla kommuner och landsting garanteras en
genomsnittet riket. lnkomstutjåmningen konstruerasmotsvarande för som

tilläggentillägg till eller avdrag från skatteinkomsterna. Summan res-av
principvarför utjämningen ipektive avdragen blir i huvudsak lika stora,

hållbar.och därigenom blir långsiktigtinte kräver statligt tillskottnågot
ñrTill grund för beräkningen tillägget eller avdraget kommunav en

eller landsting länsvis genomsnittlig skattesats. Denna utgörsläggsett en
landstings-genomsnittliga ñr kommun- respektiveden skattesatsenav

för de läns-kollektivet minskad med fem och justeradår 1995, procent
omsorgsvård.visa skillnaderna i skatteväxlingar ñr äldreomsorg och

långtgåendekompensationsgraden 95 % innebär förslagetGenom en
utjämning inkomster. Utjämningsgraden, dvs. skatte- ochavav summan

och lands-bidragsintäkter efter utjämning, ligger för flertalet kommuner
ting mellan % och 96.på 99 lOl

omfördelas inkomstutjäm-Summan de skatteinkomsterav som genom
för lands-ningen för kommunerna till 6,5 miljarder kronor ochuppgår ca

tingen till miljarder kronor.3,6ca

för strukturellt betingade kostnadsskillnaderUtjämning

till utjämning ñr strukturellt betingade kostnadsskillnaderFörslaget
utjämning för strukturelltbeskrivs i avsnitt Förslaget innebär4.2. att en

förbetingade för både kommuner och landstingkostnadsskillnader görs
dess-i huvudsak obligatoriska verksamheter. kommunerna utjämnasFör
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för kostnadsskillnader i vissa frivilliga verksamheter och för vissautom
kostnader inte hänförligaär till specifiknågon verksamhet.som

Metoden för beräkna kostnadsutjämningen den s.k.är standardkost-att
nadsmetoden, innebär varje verksamhet och kostnad i utjäm-attsom
ningen behandlas för sig och baseras för respektivepå verksamhetvar
relevanta faktorer skall uttrycka behov och struktur. Rent teknisktsom
konstrueras även kostnadsutjämningen tillägg till eller avdrag frånsom
skatteinkomstema. De kommuner och landsting harsom gynnsamma
strukturella förhållanden får avdrag demedan harsom en ogynnsam
struktur får tillägg.

De verksamheter ingår i kostnadsutjämningen för kommuner ärsom
följande: grundskola, äldreomsorg, barnomsorg, gymnasieskola, individ-
och familjeomsorg, administration och räddningstjänst, näringslivs- och
sysselsättningsåtgärder, och avlopp och vägar. Därut-vatten samt gator
över görs kostnadsutjämning för befolkningsminskning, befolk-svagten
ningsunderlag, byggkostnader, uppvärmningskostnader och kallortstillägg.

I de för kommunerna obligatoriska basverksamhetema skola samt
äldre- och barnomsorg åldersstrukturenutgör viktig faktor i utjäm-en
ningen. För äldreomsorgen beaktas också viktiga behovsfaktorer, främst

Ävende äldres kön, samboendeförhållanden och yrkesbakgrund. för
barnomsorgen beaktas viktiga behovsfaktorer, främst omfattningen av
föräldrarnas förvärvsarbete krav på längre vistelsetider till följdsamt av
långa För grundskolan och äldreomsorgen beaktas dessutomresor m.m.
de merkostnader det innebär bedriva dessa verksamheter iattsom
glesbygd. För gymnasieskolan beaktas bl.a. elevernas val av program.
För individ- och familjeomsorgen beaktas antal s.k. socialaett
indikatorer, främst andelen ensamstående kvinnor med barn och andelen
utomnordiska medborgare.

Utjämningen för näringsliv och sysselsättning baseras arbetslöshetenpå
i kommunen. Utjämningen för långvarig befolkningsminskning baseras
på beräknade merkostnader vid minskning under tioårsperiod.en en
Beräkningen kompensationen för befolkningsunderlag medgörssvagtav
utgångspunkt i befolkningssunderlaget inom 3-mils respektive 9-milsen
radie.

För övriga verksamheter föreslås ingen kostnadsutjämning eftersom det
för närvarande saknas underlag visar strukturella kostnads-påsom
skillnader för dessa verksamheter. För psykiskt utveck-omsorger om
lingsstörda vissa psykiskt störda kan kostnadsutjämningsamt över-en
vägas först när verksamheten helt övertagits kommunerna.av

Kostnadsutjämningen för kommuner omfattar miljarder4,4 kronor.ca
De högsta tilläggen främstgår till glesbygdskommuner i Sverigenorra

till storstadskommunema. De största avdragen frånsamt görs industri-
kommuner och medelstora städer. lägstaDe avdragen har landsbygds-
kommunerna.

För landstingen huvuddelen kostnadsutjämningen hälso- ochavser av
sjukvård. utjämningenI för denna verksamhet beaktas landstingets ålders-
struktur. Därutöver beaktas medellivslängden och andelen ensamboende
i landstinget. De uttrycker ohälsan i befolkningen, vilken harsenare
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landsting. Enmellankostnadsskillnadernabetydelse föravgörande
hälso- ochkostnadsutjämning iförmodellenutvecklingytterligare av

landstingensñrutjämningföreslåsDärutöverñreslås.sjukvården en
Vidarestudenter.faktiska antaletdetbaserad påvårdhögskoleutbildning,

kallortstillägg.ñrföreslås utjämningen
kostnadsutjâm-föreslås ingenlandstingeniverksamheterövrigaFör

mng.
kronor.miljarder5omfattar knapptlandstingförKostnadsutiämningen

tillSverigeiglesbygdslandstingen samttilltilläggenstörstaDe norrages
haravdragkommunerna. Störstlandstingsfriastorstadslandstingen

Älvsborg Skaraborg.ochKronoberg,Halland,
vilkenkollektivtrafik, förförocksåföreslåskostnadsutjämningEn

landsting.ochmellan kommunerdelatBhuvudmannaskapet är
ochgleshettäthet ochbådemäterfaktorerUtjämningen baseras på som

beräkningñrModellenkostnadsvariationerna.samband medhar avsom
tillendast 75tillfå igenomföreslås slåkollektivtrafikutjämning i

strukturellaberor påkostnaderkring vilkaosäkerhetföljd viss somav en
förKostnadsutjâmningeni service.skillnaderrespektiveskillnader

landsting,ochkommunermellandelas likakollektivtrafik föreslås
fördelas så.helhetrikethuvudmannaskapet föreftersom som

till vissaoch servicestödenligt lagenomsorgsverksamhetFör om
ingenföreslåspsykiskt stördavissavårdfunktionshindrade samt nuav

heltfortfarande inte ärverksamheteneftersomkostnadsutjämning,
förunderlagsaknasdetoch eftersom attkommunernaÖverförd till

också färdtjänsten.gällerkostnadsskillnader. Detbedöma senare
utjämning bör övervägasinomregionalochmellankommunalFrågan om

gällerdetsker närutvecklingdenmötaytterligare, bl.a. för att som
nivå.regionalverksamhet

Statsbidragen

nuvarandehuvuddelenavsnitt 4.3 stats-föreslår iBeredningen att av
till såvälbidraginvånarbaseratgenerellt,i formbidrag ettutges av

ochregleringar mellanEkonomiskalandsting. statenkommuner som
anpassningdärigenom göraslandsting kanellerkommuner avgenom en

Sådanauppstår.fördelningseffekternegativabidragsnivån någrautan att
mellanansvarsfördelningändradföranledasregleringar kan t.ex. av en

landsting.elleroch kommunerstaten
tillskatteinkomstema,avdragen frånefterStatsbidragen uppgår, netto

landstingenförmiljarderoch 6,5kommunernaknappt miljarder ñr29
år 1994.

förslagUtfallet beredningensav

genomförandeomedelbarti kapitel 5. EttbedkrivsUtfallet förslagetav
bidragomfördelningrelativtskulleberedningens förslag stor avge enav
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och lands-jämfört nuvarande bidragsfördelning, både för kommunermed
ting.

framför alltskulle bidragsminskningarnaFör kommunerna de största
det tidigareför i Sverige, vilka bl.a.kommuneruppstå genomnorra

Ökadebidrag. bidragskatteutjämningssystemet har haft relativt högasett
minst destäder, där integår i stället till storstadskommunema och större

sociala kostnaderna höga.är
Även innebäraför landstingen skulle det föreslagna systemet en

storstads-minskning i Sverige till ñrmån förbidragenav norra
landstingen.

bidragen till kommuner ochFör undvika drastisk förändringatt aven
införslandsting föreslår beredningen bidrags- och utjämningssystemetatt

successivt.

Införandet ett nytt systemav

möjliggörainförandet ochFör underlätta attatt ett nytt system enav
kapitelsuccessiv anpassning kostnader och intäkter föreslås i 6 sär-av

skilda införanderegler för femårsperiod. 20-tal kommuner,För etten
får bidragsminskningama i förhållande till nuvarandede störstasom

bidrag, för helaföreslås absolut begränsning bidragsminskningenen av
perioden. övriga kommuner föreslås såväl bidragsökningarFör att som -
minskningar begränsas under de första med fallande belopp.åren,tre

enbart bidragsminskningama begränsasFör landstingen föreslås påatt
och ingetmotsvarande Under det första skall ingen kommunsätt. året

landsting bidragsminskning överstiger invå-få 500 kronor peren som
skattekraft.vilket 50 i skatt vid genomsnittligöre Avmotsvararnare, ca

de får bidragsökningar det första bör endast de,kommuner åretsom
ökning överstiger kronor invånare, få den ökningdrygt 700 utvars per

landsting får bidragsökningar, vilketöverstiger detta belopp. Desom som
främst förstaMalmö och Göteborg, föreslås få hela ökningen redanär ut

de påföljande föreslås minskningar och ökningar fååret. Under två åren
inñrt,slå igenom i grad. fjärde därmedallt större Det året är systemet

för de kommuner får de minskningama. För destörstautom tresom
kommuner inkomstutjämningen i nuvarandeinte omfattas systemsom av

inñranderegler,Danderyd, Lidingö och Täby föreslås särskilda som
innebär bidragsminskningen ñr dessa slår igenom snabbare.att

Uppföljning systemetav

Beredningen parlamentariskt iföreslår att sammansatten grupp ges
för beslutuppdrag fortlöpande följa och redovisa underlagatt systemet

förändringar i efter den föreslagnaeventuella systemetom
femårsperioden.
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1 Inledning

Stora förändringar har skett under de det gäller kom-åren närsenaste
och landsting relationerna mellan dem och Ensamt staten.muner ny

kommunallag har i kraft, vilkenträtt kommuner och landsting bety-ger
dande frihet utforma väljasin organisation och former för sinatt
förvaltning. Den statliga styrningen kommunal verksamhet har ändratav
karaktär från detaljstyming till målstyming. omfattande ornstruk-En
turering verksamheten har skett och verksamhetsformer har in-av nya
förts. Sedan för1993 gäller statsbidragssystem kommunerna.ett nytt

Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommuner och landsting
tillsattes i början med uppgift föreslå bidrags-år 1994, att ett nyttav
och utjänmingssystem ligger i linje med den inriktning ochsom som mer

kommit prägla relationerna mellan och kommunsektom.att statenmer
Beredningens förslag innebäri detta betänkande. Förslagetpresenteras

utjämningssystem bör införas från vilket syftar tillår 1996,att ett nytt att
kommuner respektive landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningarge
bedriva de verksamheter de ålagda eller bedömsär väsent-att som som

liga från andra synpunkter, och där det finns skillnader i de strukturella
förhållanden påverkar kostnaderna för verksamheten.som

Den modell beredningen föreslår bör också kurma leda till bättresom
förutsättningar för utjämningssystemet till förändringar i denatt anpassas
kommunala verksamheten. Modellen kan också bidra till bättreen upp-
följning, och underlag för diskussionerna mellan och kommun-statenge
sektom verksamhet och ekonomi.om

Beredningens avsikt har varit föreslå hållbart överäratt ett system som
tiden. Eftersom den kommunala verksamheten komplex och föremålår
för successiva förändringar löpande följas ochmåste systemet upp an-

till verkligheten.passas
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Utgångspunkter för arbetet2

2.1 Beredningens uppgift

Beredningen förslag till statsbidrags- ochskall samlatpresentera ett
vilket i kraftutjämningssystem för kommuner och landsting kan träda år

1996.

2.2 1993Reformen år

Beredningens direktiv bör bakgrund den kommunalekono-motses av
miska reform genomfördes och baserades på förslagenår 1993 somsom
från Kommunalekonomiska kommittén i betänkandet Kommunal ekonomi
i samhällsekonomisk balans statsbidrag ñr ökat handlingsutrymme och-

samarbetsformer SOU 1991:91.nya
De huvudsakliga inslagen i reformen följande.var

Avskaffandet flertalet specialdestinerade statsbidrag i syftel attav
minska den statliga detaljstymingen styrningoch tydliggöra statens

verksamheten i kommuner och landsting den skeskaattav genom
via lagstiftning.
Införandet statsbidrag i syfte det kommunala2 generellt ökaett attav

för verksamhetens utformning och prioritering inom ochansvaret
mellan verksamhetsområden instrumentsamt att staten ett att,ge

bakgrund sitt samhällsekonomiska kommunsek-mot styraav ansvar,
finansiellatoms utrymme.

3 Omläggningen utbetalningssystemet för kommunalskatt i syfte attav
skapa bättre planeringsförutsättningar och få bättre överens-att en
stämmelse i fråga nivån inkomster och utgifter.påom
Införandet4 ñnansieringsprincipen.av

kommunernaFör infördes utjämningsbidrag Bidragetår 1993.ett nytt
syftar till åstadkomma långtgående utjämning inkomster ochatt en av
stnikturellt betingade kostnadsskillnader. landstingen gäller i principFör

bidragssystem tidigare, dvs. skatteutjåmningsbidrag och sår-samma som
skilda ersättningar sjukvårdshuvudmän.till

beskrivning utjåmningssystem förEn nuvarande kommuner ochav
landsting i bilagagörs 2.
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ochbidrags-iåtgärdasbehöver2.3 Problem som
utjämningssystemet

intevissadet fannsklartgenomfördes stod detRedan reformennär att
kunde lösas inomemellertid inteioväsentliga problemhelt systemet, som

reformen skulleförhandenföransträngda tidsplan attden ytterst varsom
föranlettharåsyftas, ochproblemklaras till 1993. Deår senaresomsom

följande.utredningar,olika ärtillsättningen treav

kostnadsskillnaderbetingadestrukturelltutjämningMetoden för av-
orimliga konse-fallfick i vissa närmastkritiserad ochblev starkt

in-övergångsreglerSärskildabidraget.fördelningenkvenser vid av
tillsattesVidareoch 1994.för 1993bidraget årenfördes därför för
tillförslagutarbetamed uppgiftutredare nyttsärskild ettatten

kostnadsutjämning.försystem
utformadeskommunermellanutjämning inkomsterModellen för av-

voly-beroendeGarantinivåninkomstgaranti. ärgenerell avsom en
skattekraftiskillnadernagrund destatsbidraget. Påpå storaavmen

bi-nuvarandemedinte allaomfattasmellan kommuner systemetav
mycketeller näraskattekraft ligger överFlera hardragsram. somen

regle-inte sådanaomfattas hellergarantinivån. kommunerDessa av
bi-anpassningskeroch kommunerringar mellan stat avgenomsom

inomarbetsgruppbakgrunddenna utsågsdragsnivån. bl.a.Mot en
alternativa modelleruppgift beskrivamedFinansdepartementet att

inkomstutjämning.för
endastgjordeslandstingsfria kommunernalandstingen och deFör-

särskildEnstatsbidragen år 1993.förändringarbegränsade utre-av
landsting.förutjämningssystemföreslådare tillsattes för ett nyttatt

kompletteringspropositionen 1994vårenRegeringens iavsikt attvar
utjämningssystemetochbidrags-revideringarförslag tillpresentera av

förstagrundval de tvåskulle 1995, påkraft redanträda i år ut-avsom
dessa. Re-remissvaren påtredjefrån dendelvisochredningarna samt

emel-landstingskollektivetrespektivekommun-missopinionen inom var
landstingförutjämningssystemetUtredningenblandad.lertid mycket om

initiativ Kommun-1994. Påtillslutföras förränskulle inte avsommaren
allaskjutadärförbeslutade regeringenIandszingsförbunden attoch

utredning beredaparlamentariskoch låtatill 1996förändringar år att en
såväl kommunerföroch utjämningssystemetbidrags-hela frågan somom

regler förprovisoriskabeslutade vidareRegeringen stats-landsting. om
skullebidragetinnebärandeför 1995,kommuner årbidragen ti att

nivå.frysas 1994 årspå
tillträde iregeringenssocialdemokratiskaefter denBeredningen har,
oñränd-medslutföra arbetetgivits i uppdragbörjan ortober 1994 attav

sammansättning.oförändradochrade direkta



22 Utgângspunkter för arbetet SOU 1994: 144

2.4 Beredningens direktiv

Direktiven för beredningen innebär inga från grundtankarna ba-avsteg
kom reformen år 1993 dessa ligger fast. Beredningens uppdrag årutan
således föreslå sådana förändringar bidrags- och utjämningssyste-att av

detgör möjligt fullfölja grundtankama.met attsom
beredningensI direktiv förslagensägs skall baseras följande:påatt

Bidragen fortsättningsvisäven i form samlat bidrag tillutges ettav-
kommunen respektive landstinget "pås-principen".
Bidragens huvudsyfte är utjämna de ekonomiska förutsättningarnaatt-
mellan kommuner respektive mellan landsting.
Inkomst- och .kostnadsutjämning ekonomiska regleringar skallsamt-
ske i bidrags- och utjämningssystem omfattar alla kommunerett som
respektive alla landsting.
Utjåmningssystemen för kommuner respektive för landsting skall-
samordnas så de inte hinderutgör för skillnader i fördelningenatt av
huvudmannaskap. Ett kan övervägas.gemensamt system
Utjämningen skall skapa förutsättningar för minskade skillnader i-
utdebitering såvitt inte dessa beror skillnader ipå service, avgifter
och effektivitet.

Vidare sägs beredningen skall behandla frågan incitament iatt om
systemet.

direktivenAv framgår vidare beredningen i utsträckning böratt stor
kunna baseras på tidigare gjorda utredningar rörande inkomst- och kost-
nadsutiåmning, främst Strukturkostnadsutredningen SOU 1993:53 och
utredningen Kommunal inkomstutjämning alternativa modeller Ds-

Även1993:68 remissyttrandena över dessa. de förslagsamt som presen-
Landstingsekonomiska utredningenterats SOU skall1994:70 utgöraav

underlag för beredningens förslag.
Beredningens direktiv redovisas i bilaga I .

2.5 Beredningens på uppdragetsyn

Beredningen delar i huvudsak den allmänna kan utläsas direk-syn som ur
tiven när det gäller kraven bidrags-ochpå utjämningssystemet påsamt
relationerna mellan och kommuner respektive landsting.staten

Beredningen vill emellertid lyfta fram antal problemområdenett av
särskild betydelse vid utformningen systemet.av

Beredningen konstaterar också formuleringen direktiven tydligtatt av
utformningen Målen för inkomstutjämningenstyr kansystemet.av exem-

pelvis inte, med den totala statsbidragspåse överhuvudtaget kan ståsom
till förfogande, visst ingreppnås i den kommunala självstyrelsen.utan ett
Skatt, i kommun eller landsting efter beslut där, kantas ut ettsom en
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andra kommuner ochbehöva överföras tillför målen ska nåsatt --
landsting.

nollStatens

grundläggande betydelse för välñrd,kommunala sektornDen är sam-av
rimligadärför tillförsäkrashällsekonomi tillväxt. Sektornoch måste

skeförutsättningar, vilket bl.a. kanekonomiska planeringsmässigaoch
utjämningssystem.långsiktigt stabilt bidrags- ochettgenom

offentliga verksamhetenövergripande för denhar detStaten ansvaret
förfogande församhällsekonomin ha instrument till sittoch och måste att

till dettakunna med hänsynstyra ansvar.
verksam-Kommunalekonomiska kommitténs grundtanke att statensvar

lagstiftning och fastställandehetsstyrning främst skall ske avgenom
nationella statsbidragen bör, med vissa undantag, utgörasmål. rentav

förutsättningar.generella bidrag syftar till utjämna ekonomiskaattsom
varieras i omfattning för klara regle-Statsbidraget skall också kunna att

ringar kommunsektom.mellan ochstaten
statsbidragen primärt skallBeredningens utgångspunkt inteär att an-

i kommunala verksamheten själv-vändas syfte den utan storatt styra ge
ständighet för och landsting. Beredningen vill såledeskommuner värna

principen Samtidigt det i vissa lägen finnasi påse". kanpengarom en
skäl bidragen i styrande syfte.använda del Systemet måsteatt en av

flexibilitet i hänseende, dvs.därför utformas det finns dettaså att en
styrning.samtidigt både självständighet ochmåstesystemet rymma

anpassningBeredningen också ekonomiska regleringarattanser genom
fördelningseffekterbidragsvolymen kunna ske oacceptablamåste utanav

följd inte omfattas bidraget ochinom kommunkollektivet till allaattav av
inte regleringarna.därmed mednås

uppfylla.finns väsentliga kravDet således måstetvå systemetsom
för reglera det skatte-Dels kunna använda statsbidragetmåste staten att

finansierade det får snedfördelande effekter. Delsutrymmet utan att
möjlig.avvägning mellan generella och specifika bidragmåste varaen

volym.klara båda dessa krav krävs bidraget har vissFör att att en
Beredningen andel möjligt bidragen börså storatt av varaanser som

finnas buffert för ekonomiska regle-generella, bl.a. för det skallatt en
ringar.

bör kunnaDet finns skilda meningar när det gäller och hur statenom
påverka/styra kommunernas prioriteringar och utformningen verksam-av
heten. vissa sammanhang har kunna påverkaI hävdats måsteatt staten
prioriteringarna inrättandemellan olika verksamhetsområden t.ex. genom

emellertid beredningenssektorsbidrag. har inte legat i uppdragDet attav
överväga frågan sektorsbidrag.om
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Vad skall utjämnas

skall enligt direktiven skapa likvärdiga ekonomiska förutsätt-Systemet
ningar bedriva basverksamhet utjämning inkomster ochatt genom av
strukturella kostnadsskillnader.

Tyngdpunkten i den kommunala verksamheten har efter hand kommit
förskjutas från tekniska verksamheteter till skola vård- ochatt samtmer

omsorgsverksamheter. för bedriva verk-Ett lagstadgat dessaattansvar
samheter har lagts övergri-på kommuner och landsting. Staten har det
pande och har lagstiftning formulerat nationella mål föransvaret, genom
dessa s.k. obligatoriska verksamheter till bety-med hänsyn deras stora
delse för medborgarna.

Andra kommunala verksamheter, inte bedrivs utifrån lagstadgatettsom
har emellertid också betydelse både regional- och samhälls-storansvar,

ekonomiskt infrastruktur, åtgärder för främja näringsliv och syssel-att
sättning socialt fritid. Omfattningenkultur och och inriktningensamt

dessa s.k. frivilligapå verksamheter inrymmer viktiga fördelnings- och
rättviseaspekter.

Beredningen den utjämning ekonomiska förutsättningarattanser av
kommunermellan respektive mellan landsting sker kostnads-som genom

och inkomstutjämningen Erstai hand bör obligatoriska verksam-avse
heter, vilka liktydiga med den kommunala basverksamhetsynes vara som
omnämns i direktiven. Enligt beredningens uppfattning emellertidmåste
utjämningen breddas till omfatta vissa icke-obligatoriskaäven verk-att
samheter. Särskilt starka krav finns utjämna kostnader ipå sådanaatt
icke obligatoriska verksamheter har betydande inverkan förpå stor-som
leken de beskattningsbara inkomsterna.på

långtgående börHur varautjämningen

Kommuner och landsting har beskattningsrätt skillnaderna iegen men
förutsättningar, inte minst när det gäller beskattningsbara inkomster, är

För sektorn generellt skall kunna upprätthålla sin roll förstora. att
välfärd och Samhällsekonomi behöver de ekonomiska förutsättningarna
jämnas kraftigt, vilket bl.a. bör ske långtgående utjämningut genom en

skatteinkomster. önskvärt också förena detta medDet att attav vore
kommunerna samtidigt form drivkraft för ök-någon verkaattges av en
ning det skatteunderlaget. emellertid skapaDet är svårt attav egna
sådana drivkrafter utjämningen urholkas. finns såledesDetutan att en
grundläggande konflikt mellan stimulera tillväxt ochsträvan strävanatt

skapa långtgående inkomstutjämning. alltför långt driven in-Enatt en
komstutjämning kan vissa negativa effekter. En utjämning innebärge som

skatteinkomster överförs mellan kommuner eller landsting innebäratt
också visst från den kommunala självstyrelsen. Beredningen ärett avsteg
emellertid överens långtgående inkomstutjämning i enlighetattom en
med direktiven är fundamental i utjämningssystem.ett
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incitament

får enligt beredningens uppfatt-bidrags- och utjämningssystemEtt nytt
till ineffektivitet och höjda kommunalskatter. Ining inte incitamentge
för kommuner och landsting habör inkomsterna någonstället typ av

beskatt-koppling till hur väl lyckas bidra till invånarna harattman
ningsbara bakgrund utgörinkomster. Detta att sammantagetmot av man

inte oväsentligmed internationella omslutersektor mått mätten som en
ekonomiska aktivitet. generellt bidrag meddel landets samlade Ettav

opåverkbartutjämning främsta syfte bör i princip neutralt ochvarasom
enskilda landstinget.för den enskilda kommunen respektive det

emellertid finnas skäl bygga in positiva incita-vissa fall kan detI att
verk-i främst i kostnadsutjämningen. T.ex. för sådanament systemet,

den kommunalekonomiska inte lika densamheter där ärnyttan stor som
beredningens mening främstsamhällsekonomiska. Enligt gäller detta

kollektivtrafik, kostnaderna förverksamheterna barnomsorg och där
landstingen intäkterna vid långtgåendekommunerna och överstiger en

fall vissa verksam-inkomstutjåmning. kan i sådana behövaSystemet ges
inslag.hets- eller produktionsstyrande

bör inte baseras de skattesatser kommuner och lands-Systemet på som
ting själva fastställer. Tidigare erfarenheter visat därhar att ett system
kommunen beslut, skattehöjning, kan öka sin andelt.ex.genom egna en

samhällsekonomisktdet samlade bidraget negativa effekter i hän-av ger
seende.

Skillnader skattesatsi

ingen uppgift för i minska skillnaderna i skatte-Det är sigsystemet att
landstingmellan kommuner respektive mellan på sätt änsatser annat att

utjämna de ekonomiska förutsättningarna i allmänhet.
bl.a.Orsakerna till de nuvarande skillnaderna i skattesatser flera,är att

utjämnings-det tidigare statsbidragssystemet inte hade lika långtgående
ambitioner förordas i direktiven. Nuvarande skillna-det systemsom som

inte i fall detder i skattesatser bör emellertid påverka desystemet utom
finns skillnader ansvarsfördelning kommuner landsting ii mellan och ett
län.

förBeredningen bör skapa förutsättningarär överens att systemetom
skillnader i skattesats i framtiden enbart ska bero skillnader ipåatt

kostnadsutjämningambitionsnivå En långtgående inkomst- ochetc. mer
sinaleder sannolikt till kommuner och landsting kommeratt att anpassa

skattesatser minskar dessa skillnader. skillnaderpå sätt Deett som som
därefter får uttryck för skillnader i ambitionsnivå,kvarstår betraktas som
effektivitet avgiftsnivå.och



Utgdngspunkrer för arbetet26 SOU 1994: 144

Regional balans

Kommuner och landsting i alla regioner möjlighet utvecklamåste attges
den kommunala servicen utifrån sina förutsättningar. Samtidigt denmåste
kommunala servicen efter lokala regionala förutsättningar,ochanpassas
vilket innebär den inte kan likadan överallt.att utse

Beredningen de glest befolkade delarna landet måsteattanser av ges
möjlighet hållas levande och kunna service till sina invånare.att ge

regionernaDe större med sammanhållen arbetsmarknad enligtutgören
beredningens uppfattning viktiga i ekonomin. De därförmåstemotorer

goda förutsättningar för ytterligare tillväxt kan komma hela lan-ges som
det tillgodo. Det ställer delvis högre service i regioner,krav på dessa
dels inom barnomsorg kollektivtrafikoch och dels det gäller insatsernär
för förhindra sociala problem följer befolkningskoncen-att storsom av
tration.

Faktorer till grund för kostnadsuüätnningen

Enligt direktiven skall kostnadsutjämningen baseras på mätbara och opå-
verkbara faktorer strukturella skillnader.mäter Frågan vilkasom om
faktorer skall ligga till grund för kostnadsutjämningen aktualiserarsom
emellertid antal awägningsproblem.ett

förstaDet gäller avvägningen mellan enkelhet och "rättvisa". Det är
eftersträvansvärt få enkelt i betydelsen inte bördetatt ett system, att
innehålla alltför faktorermånga och det bör lätt förstå. Detatt attvara

likaså eftersträvansvärtär få kommuner och lands-att ett system som av
ting uppfattas "rättvist". För skall rättvist kan detatt systemetvara anses
emellertid behöva byggas antal faktorerpå för fånga allaett stort att
strukturella fenomen faktiskt har betydelse för kostnaderna i olikasom
verksamheter. En komplex verklighet låter sig knappast fångas i fåtalett
faktorer vill rättvisande bild den.om man ge en av

Det andra problemet gäller awägningen mellan mätbara, objektiva
faktorer och faktorer bygger på bedömningar. eftersträ-Det ärsom mer

medvansvärt uteslutande bygger mätbara och objek-påett system som
itiva laktorer. Verkligheten är emellertid för komplex svårförutsägbaroch

för det ska möjligt utforma utifrån helt objektivaatt att systemetvara
grunder. Dessa kan i begränsad utsträckning behöva kompletteras med

Ibedömningsmässiga faktorer, strävan bör i fallså attmer men en vara
lsuccessivt dessa.ersätta Beredningens uppfattning iär att systemet

huvudsak skall objektivt och praktiskt fimgerande, dvs. det såattvara
långt möjligt skall bygga objektivapå data med anknytning till den kom-
munala verksamheten.

Det tredje problemet gäller avvägningen mellan påverkbara och opå-
verkbara respektive mellan direkta och indirekta faktorer. Direkta fakto-

är ofta begripliga och fångar i och för sig det vill demäta,rer man men
oftaär påverkbara. Indirekta faktorer oftaär förstå kansvårare att men

föredra därför de är opåverkbara. Frågan påverkbarhetatt attvara om
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måste också in i tidsperspektiv.sättas bör i huvudsakSystemet byggaett
faktorerpå inte påverkbara iär kort perspektiv. avsiktenOm årettsom
bygga in medvetna incitament för visst handlande kan pâverkbaraatt ett

faktorer användas.
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3 Beredningens förslag till

principiell utformning av

ett nytt system

3.1 iHuvuddragen det föreslagna systemet

Utjâmning ekonomiska förutsättningarav

Huvudsyftet med bidrags- och utjämningssystem är skapaett nytt att
likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive
mellan landsting. Detta föreslås ske långtgående utjämninggenom en av
skillnader i beskattningsbara inkomster och för strukturellt betingade
kostnadsskillnader inom respektive kollektiv.

Samma för kommuner och landstingsystem

Ett bidrags- utjämningssystemoch föreslås ha likartad principiellnytt en
uppbyggnad för såväl kommuner landsting även i sigsystemensom om
är fristående från varandra.

Inkomstutjämningen bör baseras garanterade skattekraftsnivåpå samma
och ha kompensationsgrad i båda för skatteväxlingarsystemen attsamma
skall kunna ske neutraltpå sätt.ett

Kostnadsutjämningen i de båda bör bygga på grund-systemen samma
principer, dvs. den byggs verksamhet och denatt att attupp per avser
utjämna för sådana kostnadsskillnader beror strukturellapå ochsom

Ändringaropåverkbara faktorer. huvudmannaskap lika behand-samtav
ling verksamheter bedrivs olika huvudmän underlättas därmedav som av
också.

Inkomst- och kostnadsuddmning statliga tilLskottutan

Utgångspunkten ñr inkomst-såväl kostnadsutjämningen iär deattsom
princip skall kunna ske statliga tillskott. därmed inteDe är be-utan
roende viss volym på de statliga bidragen. Detta grundläg-ärav en en
gande förutsättning ñr göra hållbart sikt och ñrpåatt systemet att

skall kunna omfatta alla kommuner respektive landsting.systemet
Innebörden utjämning statliga tillskott utjämningen iärutan attav en

sin helhet sker omfördelning skatteinkomster mellan kommunergenom av
respektive mellan landsting.
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Generella statsbidrag

förde-landsting föreslåstill ochHuvuddelen statsbidragen kommunerav
respektive lands-ienhetligt belopp invånare kommunenlas med ett per

kanñrdelningsmässigt neutrala och använ-blir därmedtinget. Bidragen
och kommun-regleringar mellanolika ekonomiskadas för statentyper av

icke önskvärt sätt.fördelningsprofilen påverkas påsektorn ettutan att

Speciella statsbidrag

omför-används övergángsvis för dämpadel statsbidragenEn viss attav
delningseffektema ett nytt system.av

mellan3.2 principiella skillnadernaviktigasteDe

föreslagnanuvarande och detdet systemet

följande huvudfunk-nuvarande har statsbidragen till kommunerI system
tioner:

tillsammans med skatte-allmänt finansiellt stöd skaparutgöraatt ett-
för kommunsektominkomstema det skattefmansierade utrymmet

fylla mellanskill-användas för inkomstutjämning utattatt genom-
inkomstnivånaden till garanteradupp en
regleringar mellan och kommun-användas for ekonomiska statenatt-

sektorn
verksamheter ellerstyrning och stimulans vissaanvändas föratt av-

statligt definierade uppdrag.finansiering av

betingade kostnadsskillnader skerUtjämningen för strukturellt genom
Omfördelningenmellan kommuner.omfördelning skatteinkomsteren av

betingadefånga strukturelltfåtal faktorerbaseras på attett som avser
verksamheten mellan kommunerna.skillnader i kostnaderna för den totala

allmäntskatteutjämningsbidragen utgörlandstingen gällerFör ettatt
struktu-inkomster och kompenserafinansiellt stöd i syfte utjämnaatt att

finansiellt stödErsåttningama för sjukvårdrella merkostnader. utgör ett
och sjukvård.för hålso-

funktion ñrberedningen föreslår skulle statsbidragensI det system som
i huvudsak begränsas till följandesåväl kommuner landstingsom

stödfinansiellt ochutgöraatt ett-
regleringar och kommun-användas för ekonomiska mellan statenatt-

sektorn.
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Det är också möjligt avsätta del statsbidragen för särskildaatt en av
ändamål.

Både inkomst- och kostnadsutjåmningen löses omfördelningargenom
mellan kommuner respektive mellan landsting.

Kostnadsutjämningen sker omfördelning utjäm-attgenom en som avser
för huvuddelen verksamheterna beräknas verksamhetna av men som per

och baseras på faktorer relevantaär För kostnaderna inom respektivesom
verksamhet.
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4 Förslag till utformning ett nyttav

bidrags- och utjämningssystem

4.1 Utjämning inkomsterav

4. l Direktivens

g Enligt direktiven skall utjämning inkomster mellan kommuneren av
respektive landsting ha följandeg mål.

l Inkomstutjåmningen bör tillräckligt långtgående för lik-attvara ge-
värdiga ekonomiska förutsättningar bedriva regleradatt statenav
kommunal basverksamhet, givet normala förhållanden i fråga om
struktur, service, avgifter och effektivitet.
Inkomstutjämningen bör långsiktigt hållbar och inte beroendevara av-
nuvarande bidragsnivå.
Vid skattevåxlingar mellan kommuner och landsting bör bidragsför--
ändringen bli lika för landstinget respektive för kommunernastor

i län.sammantaget ett

Vidare sägs det inte ingår i beredningens uppdrag vidareutvecklaatt att
modell med kommunal beskattning bruttoinkomster bered-en attav men

ningen bör överväga och värdera de övriga modeller för inkomstutjäm-
ning förts fram de föregående utredningarna.som av

Enligt direktiven är grundläggande krav på det omfattarett systemet att
samtliga kommuner och landsting.

4.1.2 Utredningen Kommunal inkomstutjämning -
alternativa modeller 1993:68Ds

Utredningen

Utredningen initierades i samband med 1993 kompletteringsproposi-års
tion och genomfördes arbetsgrupp med tjänstemän vid Finansde-av en

Kommun- och Landstingsñrbundenpartementet, vissa centralasamt
myndigheter och organisationer. Rapporten presenterades i oktober 1993.

Bakgrunden till utredningen behov via statsbidrags-statens attvar av
kunna göra generella ekonomiska regleringar mellan och kom-ramen stat

2 l4-l505
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regleraförñnansieringsprincipen ellervid tillämpning attmunsektor av
finansiellakommunsektoms utrymme.

för-ändring bidragsramenregleringarGenerella ekonomiska avgenom
bidragssystemet.landsting omfattasochkommunerallautsätter att av
utjämningssyste-nuvarandeDeti nuvarandeinte BalletSå är är system.

denbidragsnivåbetydligt högre änkräverför kommunermet nuva-en
utjämnas.skattekraft skall kunnaiskillnadernarande för de storaatt

oförändrade ellernominelltvidutanförhamnarFler kommuner systemet
intelandsting medgerförutjämningssystemNuvarandeminskade bidrag.

bidragsram.förhand fastställdtillbidragen påatt anpassas en
föralternativa modellerbeskrivs i någrabakgrunddennaMot rapporten

modell bygger påbrytpunktsmodellen 1s.k.inkomstutjämning. attDen
under-skatteunderlaget till inkomsterkommunaladetbegränsar somman

nuvarandekombination medistatlig skatt,stiger brytpunkten för att
bibehålls. Eninkomstutjâmning för kommunerkonstruktion annanav

bibehålls görskatteunderlagetmodell innebärmodell 2 attatt manmen
finansierasinomkommunal dvs. denheltinkomstutjämningen att av

med visst beloppläggsmed statsbidragetkombinationistaten ut ettatt
tillbreddasskatteunderlagetinnebärmodellinvånare. En tredje attper

inomkommunal inkomstut-kombinerat medbruttoinkomster,att enavse
modifieringbeskrivs; delsmodellerYtterligarejämning. två av nu-en

samtliga kommunerñr såinkomstutjämning kommunervarande att om-
kommunal basskatt.med s.k.modellfattas och dels en

tör-kommunerfigurer. Samtliga 286i följandeillustrerasModellerna
skattekraft.stigandeefterfrån till högerkurva vänsterdelas där på en

% dendrygt 160% och högsta ärskattekraft 70ärLägsta genom-avca
skattekraften.snittliga
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Figur l Nuvarande för inkomstutjämningmodell

Skattekraft. %
i

160
Tillskjutet skatteunderlag

125
Garanterad
skattekraft
9941001

70

Egetskatteunderlag

2%;

Samtliga kommuner eñcr stigandeskattekrañ.
100 % 95 000 kronor invånare i beskattningsbarinkomst år 1994.ca per

Figur 2 Inkomstuüämning med den s.k. brytpnnktsmodellen
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amninginkomstutiInomkommunal3Figur

Skattekraft, %
i

160 skatteunderlagAvdraget

skatteunderlagTillskjutet-

i .Ggråñterad... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .
skattekraft
1994

skatteunderlagEget

286

skattekrañ.stigandeefterSamtliga kommuner
Modellenår 1994.inkomstibeskattningsbarinvånare% ca95 000 kronor100 per invånare.antaletefterfördelasstatsbidragetförutsätter att

måldeuppfyllerbeskrivs i ettmodellerna rapportenAlla somavsom
ochalla kommunernämligeninkomstutjämning, attförsattes en nyupp

grad målenolikaiuppfyller attModellernaomfattas.skalllandsting
regle-ekonomiskahållbar,långsiktigtskall attinkomstutjämningen vara

skatte-bidragsnivån,anpassning attskeskall kunnaringar avengenom
skall skapautjämningssystemetrespektiveunderlättasskallväxlingar att

i Skattesatser.spännviddminskadförutsättningar för en
iutjämningsgradenavvägning syste-medgermodellerSamtliga aven

inkomstutjäm-långtgåendebehovetmellanavvägningdvs. avmet, enen
inci-önskvärdasamhällsekonomisktbehovetochsidanning å avena

enskildadenintressehurdetMedandra. stortdenåtament senare avses
ökningverka förlandstingetenskildaeller det attkommunen enavges

iberäkningar rapportenskattekraften. I de presenterasden somegnaav
skillnaden%, dvs.till 80genomgåendekompensationsgraden sattshar

Effekten%.till 80skattekraft kompenserasgaranteradochmellan gegen
nuvarandeigäller95 %till deförhållandeisänkning,sådan somav en

modell.valetberoende påblir olikakommunsystem, av
bilagai 3.redovisasutredningensammanfattningEn av
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Remñrsinstanserna

remissUtredningsrapporten skickades till urval kommuner,påut ett av
landsting till antal myndigheteroch kyrkliga kommuner ochsamt ett or-
ganisationer.

Sammanfattningsvis har följande synpunkter framkommit.
När det gäller målen för inkomstutjämning det remiss-är mångaen ny

instanser tillstyrker alla kommuner landsting skalldels ochattsom om-
fattas dels hållbart sikt. Mångamåste påsystemet, att systemetav vara
uttalar också bör enkelt, överskådligt och möjligtatt systemet attvara
förutse. Målet ekonomiska regleringar mellan och kommunsek-att staten

skall ske via bidraget tillstyrks i au ganskamångatorn ett stortmen
antal remissinstanser sådana regleringar lika kan skegärnaattanser

bidrag därmedeller avgift invånare för bli öppnaett attgenom en per
och tydliga.

Relativt kommuner och vissa landsting främst i delenmånga norra av
landet framhåller bör ha mål åstadkommaatt systemet attsom en
minskad spännvidd lika framhåller docki skattesatser. Nästan många att
utdebiteringen skall spegla den servicenivån.egna

Många remissinstanser kommenterar den konflikt ligger i avväg-som
ningen mellan sidan långtgående utjämning och andra sidanå åena en
incitament öka den skattekraften. allra flesta förespråkarDeatt egna en

eller mindre långtgående utjämning de ekonomiska förutsätt-mer av
ningarna främst med hänsyn till medborgarnas till likvärdig kommu-rätt
nal service. tolkningen uttrycket långtgående utjämningDen närmare av
varierar dock.

det kompensationssgradNär gäller frågan incitament och det iärom
och för sig ganska kommuner och landsting tillstyrkermånga något som

skall innehålla incitament för främja tillväxten och ökaatt systemet att
den skattekraften för ökad produktivitet och effektivitet.och Det äregna
emellertid bara mindre del dessa förespråkar kompensa-en av son1 en
tionsgrad ligger den nuvarande. i genomsnittlägre än Denna uppgårsom
till 95 76. kommuner talar ñr starkare incitament i förstaDe ärsom
hand ñrortskommuner och eller medelstora städer, kommunersamtstora

förhållandevismed god skattekraft.en
Många kommuner och landsting framhåller drivkrafterna föratt att

påverka skattekraften andra faktorer kompensationsgradenutgörs änav
i bidragssystemet. framhåller kommunerna i allmänhet kan haMånga att
starka skäl näringslivsbefrämjande åtgärder ochpåatt satsa attt.ex.
många också sådana hög politisk prioritet. Effekterna skattekraftenpåger
kan dock utjämning därförmarginella. En långtgående ärvara snarare en
grundläggande förutsättning för rättvis fördelning den kommunalaen av
servicen. frågan incitament behöver belysasNågra ytter-attmenar om
ligare för möjligt ställning i frågan. pekardet skall Någraatt att tavara

inkomstutjäm-också frågan huruvida incitamenten bör ligga ipå om
ningen kostnadsutjämningen. vissa verksamheter,eller i För t.ex.

incitamenten ibarnomsorgen, kan det lämpligare bygga inattvara
kostnadsutjämningen.
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positivaorganisationer sigcentrala myndigheter och ärDe yttrarsom
samhällsekonomiska skäl.innehåller incitament, bl.a.till systemetatt av

utveckling högför regional ERU säger enExpertgruppen attt.ex.
omfördelar tillkompensationsgrad kan innebära att systemet resurser som

strukturbefrämjandeför långsiktigtdelen används änstörsta annat
risk den ekonomiskaoch det finns för det drabbaråtgärder attatt en

helhet". incitamentenutvecklingen för landet LO och TCO attansersom
mindre långtgående inkomstutjämningbör skapasinte utangenom en

kostnadsutiämningen stimulera verksamheterinom för ñr attramen som
nödvändiga ñr hög förvärsvfrekvens och därmed högre skatte-är etten

underlag.
fördet gäller de i beskrivna alternativa modellerna in-När rapporten

komstutjämning har de flesta kommuner, liksom Kommunförbundet, sva-
inkomstutjämningen utformasskattebasen bör breddas ochrat att som en

omfördelning. tillstyrkerinomkommunal Ett 10-tal kommuner modell
inomkommunal utjämning med beskattningsbara in-dvs. nuvarandeen

förespråkarkomster. Några få kommuner modell dvs. brytpunkts-
modellen. kommuner och landsting, liksom och Lands-Många Kommun-
tingsförbunden, avvisar dock denna modell. mindre antal kommunerEtt
förespråkar utredning modellen med statskommunal bas-närmareen av
skatt, främst med hänsyn till denna modell tydliggör ansvarsför-att
delningen mellan och kommunerna. Modellen avstyrks dockstaten av
många.

mycket del remissinstanserna problemet medEn stor atttarav upp
kostnadsutjämning och inkomstutjämning från varandrautretts separat
och inte effektenkan bedöma den samlade de delarna.tvåatt man av

effektenMånga glesbygdskommuner den samlade Struktur-attmenar av
kostnadsutredningens förslag och sänkt kompensationsgrad i inkomst-en
utjämningen innebär kraftig försämring för kommunerna ien norra
Sverige.

4.1.3 Förslag till för inkomstutjämningmodell i
Landstingsekonomiska utredningens betänkande
Inomkommunal utjämning 1994:70SOU

Utredningen

En särskild utredare ihar haft uppdrag föreslå för utjäm-att ett system
ningsbidrag till landsting och landstingsfria kommuner. Utredningen, som

Landstingsekonomiska utredningen LEU, tillsattes höstenantog namnet
1993 och slutfördes i juni 1994.

I utredningens direktiv uppmärksammas särskilt problem medtre an-
knytning till inkomstutjämningen:

skatteväxlingsproblemet
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problemet med landstingens bidrag ökar automatiskt och därmedatt-
inte kan fastställas som en ram
problemet med inte alla landsting omfattas därföratt systemetav som-
inte kan användas för generella ekonomiska regleringar.

Utredningen föreslår inkomstutjämningen mellan landstingen och deatt
landstingsfria kommunerna skall ske inomkommunal omfördel-genom en
ning i stället för utjämning statliga bidrag. Modellen motsvarargenom
modell i2 utredningen Kommunal inkomstutjämning. Omfördelningen
skall således ske tillägg till eller avdrag från skatteinkomstema förgenom
varje landsting. Statsbidraget omvandlas till enhetligt bidragett per
invånare. Ekonomiska regleringar mellan och landstingen kan skestaten

förändringar det generella statsbidraget.genom av
Utredningen förslår utjämningen inkomster frånutgår medel-att av

skattekraften i riket. Landsting med lägre skattekraft får tillskottettegen
till medelskattekraften. För landsting med högre skattekraft görsupp egen

på motsvarande sätt avdrag för skatteinkomster hänförliga till nivånett
över medelskattekraften.

För skatteväxlingar skall kunna ske ekonomisktatt på neutralt sättett
föreslås landsting och kommuner inordnas iatt system.samma

Utredningen föreslår fullständig utjämning för inkomstskillnaderen
med utgångspunkt i länsvisa genomsnittliga skattesatser korrigerade för
skillnader i skatteväxlingar och s.k. obligatoriska verksamheter, vilka för
landstingen för något över 90 % de totala kostnaderna. Försvarar av
kommunerna uppgår motsvarande andel till 85 %. Kompensationsgra-ca
den i för landsting föreslås därförsystemet uppgå till %.90

En sammanfattning utredningen redovisas i bilagaav

Remissinstansema

Utredningen har varit remisspå hos samtliga landsting och landstingsfria
kommuner, hos vissa centrala myndigheter och organisationer hossamt
Kommunförbunden i samtliga län.

Sammanfattningsvis kan konstateras huvuddelen remissinstan-att av
ställer sig bakom den principiella uppläggningserna systemetav som

LEU föreslår. Remissinstansema inkomstutjämningenaccepterar görsatt
i form inomkommunal omfördelning skatteinkomster.av en av

Den fråga avseende inkomstutjämningen det råder delademestsom
meningar vilkenär kompensationsgrad skall igällaom systemet.som
Relativt landstingmånga den utredningen föreslår. Mångaaccepterar som
landsting och del kommunförbunden i länenstor docken attav menar
kompensationsgraden i kommunsystemet måste sättas högre, och nivånatt
skall densamma för kommuner och landsting.vara
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inkomstutjämningtillförslagBeredningens4.1.4 ny

föreslårberedningenskatteinkomsterutjämningförslag tillDet somav
nämli-förslag,utformning med LEU:sprincipiellai sinöverensstämmer

skatteinkomsteromfördelningskall skeutjämningen avatt engenomgen
i denutgångspunktmedlandstingmellanrespektivemellan kommuner

invånare i riket.inkomstenbeskattningsbaragenomsnittliga per
politiskti ärkompensationsgraden rentfastställa ytterst ettsystemetAtt

procenttalvissthävdaobjektiva grunderkan inte på ettbeslut. Man att
ochdiskuterade 80denivå mellanEnlämpligast.rättvist ellerär

iinnebördentäckaförrelevanta ut-denbedöms dock% att100 vara
lagtoch harförordar 95Beredningenutjämning.långtgåendetrycket

väljersamlade förslaget. Omi detkalkylemagrund förtilldetta man
funktioninte bidragssystemetspåverkar dettanivånärliggandeannanen

landstingen.ochkommunernaför de enskildaeffektersjälvfalletfårmen

Långtgående inkomtuqämning

inkomstutjämning ärbedömning: långtgåendeBeredningens En av
likvär-landstingochför kommunerbetydelsegrundläggande att ge

verksamhet.bedriva sinförutsättningardiga att

skattekraft mellanbedömning: iSkillnadernaberedningensSkälen for
särskilt mellanlandsting mycketärrespektive mellankommuner stora,

tillkanskillnader i skattesats. Definns ävenkommuner. Det stora senare
medocksåtill delambitionsnivånmedsambanddel haantas men enen

landstingochbåde kommunerindikationer påfinnsskattekraften. Det att
resultatnivå,ochservice-ambitions-,högreskattesats harmed hög en

Vidareskattesats.lägreskattekraft harmed högoch kommuneratt en
skillnader ifinnsdeti skattesatser påskillnadernadelberor attaven
vilket bl.a.i olika län,landstingochansvarsfördelning mellan kommuner

skatteväxlingar.tagit sig uttryck i olika stora
ekonomiskalikvärdigagäller skapafaktorn detviktigaste närDen att

alla kommuneruppfattningberedningensenligtförutsättningar är att ge
in-räknatbeskattningbara inkomsterrespektive landsting lika stora per

betingade kost-strukturelltutjämningmed denTillsammansvånare. av
bliskattesatsenñreslår, får sedanocksåberedningennadsskillnader, som
detellerenskilda kommunendenservicenivåutslag vilkenett somav

iuppnåreffektivitetvilkenväljer ochenskilda landstinget som man
verksamheten.

inkomstut-tankarförts framutredningarhar i tidigareDet att enom
ñr berövarrisklångtgående innebärjämning mycket attär manensom

incitamentlandstingetenskildaeller detden enskilda attkommunen ett
tillkommandeavkastningenskullesin skattekraft. Skäletöka attvara
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negativ vidbeskattningsbara inkomster blir mycket låg eller t.o.m. en
långtgående utjämning.

incitamentEnligt beredningens uppfattning det inte rimligt skapaär att
utjämning.för ökad skattekraft mindre långtgående Enen genom en

sådan skattekraft eller landstingetåtgärd slår hårdare lägre kommunen
har. Därmed inte målet alla kommuner och landsting möj-uppnås att ge
lighet bedriva verksamheten med likvärdiga ekonomiska förutsätt-att
ningar.

inte visas utjämnings-Det har kunnat sambanden starka mellanäratt
graden i och hur kommun eller landsting i praktikensystemet etten

för utvecklingen beskattningsbara inkomster inompåverkaattagerar av
sina geografiska Andra faktorer har sannolikt mycketgränser. större
betydelse för kommunernas och landstingens beslut och handlande.

syfteI få denna fråga belyst har beredningen uppdragitnärmare åtatt
professor Söderström angripa problemet från främst teoretiskaLars att
utgångspunkter. Söderströms arbete redovisas i bilaga till beredningens8
betänkande.

försiktigaDe slutsatser kan dras Söderströms arbete föl-ärsom av
jande.

Utjämningen mellan kommuner haft betydelse vidhar avgörandeen-
uppbyggnaden den för negativsvenska välfärden undvikaattav
konkurrens och segregering mellan kommuner.
Det kommuns handlande i utsträckningberor påstyr storsom en-
vilken invånare har inflytande i kommunen.störstgrupp av som
Kommunens beskattningsbara inkomster enskilda individersutgörs av-
inkomster, och det de enskilda individernas agerande harstyrsom
avgörande betydelse för inkomsternas storlek.
Kommunernas möjligheter öka sitt skatteunderlagatt t.ex.genom-
näringspolitik är begränsade.
Utformningen utjämningssystemet har sannolikt mycket margi-av en-
nell betydelse för tillväxten kommunernas betydelse för ekono--

imin har med effektiviteten derasgöra i verksamhet.stort attmer

Beredningen har därmed stärks i sin uppfattning att argumenten mot en
långtgående inkomstutjämning är och långtgående inkomstut-attsvaga en
jämning är avgörande komponent i utjämningssystemet. Effektivitets-en
främjande incitament bör i stället inomskapas för kostnadsutjäm-ramen
ningen.

En förutsättning för långtgående inkomstutjämning den kom-är atten
bineras med långtgående kostnadsutjämning i verksamheter.alla Bl.a.en

det väsentligtär kommuner och landsting har hög skatte-ytterst att som
kraft får kompensation för de kostnader det innebär hålla högattsom en
behovståckning i de verksamheter, främst barnomsorg och kollektivtrafik,

är förutsättning för hög ñrvärvsaktivitet in-och därmed högasom en
komster.

En långtgående utjämning kan negativa ef-emellertid också vissage
fekter beroende hur utformas,på den vilket främst gäller vilka skatte-
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avsnittet Regle-behandlas itillämpas i Dettaskall systemet.satser som
kompensationsgrad nedan.ochskattesatserrade

finansierad inkomstutjämningInomkommunalt

Beredningens förslag: Inkomstutjämningen sker kom-attgenom
invånarelandsting med skatteunderlag över-och ett sompermuner

skatteinkomstemagenomsnittet ñr riket får avdrag frånstiger ett
understigersom har skatteunderlag invånaremedan de ett somper

skatteinkomstema.genomsnittet för riket får tillskott tillett
skall ske medBeräkningen avdraget eller tilläggetav

kommunens eller landstingetsutgångspunkt i den del av
invånare överstiger ellerbeskattningsbara inkomst per som

genomsnittliga beskattningsbara inkomstenunderstiger den per
invånare i kommuneninvånare i riket, multiplicerad med antalet

eller landstinget.
utformas delsystem, för kom-Inkomstutjämningen två ettsom

och för landsting.ettmuner

Skälen for beredningens forslag: Beredningen de olikahar övervägt
modeller för inkomstutjämning har de föregåendepresenteratssom av
utredningarna.

inkomstutj ämning, baseradBeredningen inomkommunal påattanser en
modell uppfyllernuvarande beskattningsbara inkomster, den bästär som

direktiven.de krav redovisas isom
inomkommunal i huvudsak finansie-En utjämning innebär att systemet

omfördelning skatteinkomster mellan kommuner respektiveras genom av
mellan landsting. i princip inga statliga tillskott. Däri-Systemet kräver

formundviks de problem kan komma i "urholk-uppståattgenom som av
ning statsbidragen eller utjämningen påverkas negativt störreattav av
ekonomiska regleringar mellan och kommunsektom. und-För attstaten
vika just dessa problem har beredningen den s.k. brytpunkts-ansett att
modellen inte visserligen de be-bör föreslås. Denna modell innebär att
skattningsbara inkomsterna i sig blir jämnare fördelade mellan kommuner
respektive mellan landsting och statsbidraget blir större väx-att genom
lingen skatteunderlag från till Hållbarhetenkommunsektorn staten.av
på sikt, bl.a. vid förändringar i statsbidragen, ifråga-större kan ändå
sättas.

Ett problem med brytpunktsmodellen den uppfattasärannat att ettsom
ingrepp i de kommunalt beskattningsbara inkomsterna. Beredningen anser
inte detta i sig tillräckligt skäl för avstyrkande, eftersom deäratt ett
beskattningsbara inkomsterna fastställs i inte betrak-lag och därmed kan

absoluta i längre perspektiv. Modellen skulle emellertidtas sett ettsom
inte lösa de grundläggande problemen i inkomstutjämningen eller skapa
långsiktigt hållbara instrument för klara ekonomiska relationernadeatt
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mellan och kommunsektom. Det skulle vidare problemstaten uppstå med
tolkning och tillämpning eftersom brytpunkten fastställs politiskt. Bryt-
punktsmodellen bör dessa skäl avslås.av

Den inomkommunala inkomstutjämning beredningen föreslårsom nu
bör ske med utgångspunkt i den genomsnittliga beskattningsbara inkom-

invånare i riket. innebärDetsten alla kommuner och landstingattper
beskattningsbar inkomstgaranteras genomsnittet förmotsvararen som

riket. De ligger över den genomsnittliga nivån får avstå skattein-som
komster till dem ligger under denna nivå.som

,De kommuner och landsting har beskattningsbar inkomstsom en som
är högre genomsnittetän får avdrag från skatteinkomstema. Avdragetett
beräknas med utgångspunkt i den andel kommunens beskattningsbaraav
inkomst invånare överstiger den genomsnittliga beskattningsbaraper som
inkomsten invånare i riket, multiplicerad med invånareantal i kom-per

eller landstinget. beskattningsbarMed inkomst den inkomstmunen avses
kommunen eller landstinget har enligt taxeringen till kommunal be-som

skattning. På motsvarande sätt får de kommuner och landsting harsom
beskattningsbar inkomst lägreär än genomsnittet tillägg tillen ettsom

skatteinkomstema. Tillägget beräknas med utgångspunkt i skillnaden
mellan den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten invånare i riketper
och den beskattningsbara inkomsten invånare i kommunen eller lands-per
tinget, multiplicerat med antalet invånare i kommunen eller landstinget.

De beskatmingsbara inkomsterna kommer efter denna utjämning att
lika invånare i alla kommunerstora respektive landsting. Fråganvara per

vilka skattesatser skall tillämpas vid beräkningen tilläggen ochom som av
avdragen i följande avsnitt.tas upp

Eftersom utjämningen sker omñrdelning beskattningsbaragenom av
inkomster kan kraven på stabilitet och långsiktighet uppfyllas. De beskatt-
ningsbara inkomster ligger till grund för beräkning avdragen frånsom av
skatteinkomstema fullt de beskattningsbaramotsvaras inkomsterut av

ligger till grund för beräkning tilläggen. Såväl tillägg avdragsom av som
sig automatiskt till utvecklingen det kommunala skatteunder-anpassar av

laget.
Inkomstutjåmningen bör utformas två delsystem; förseparata ettsom

kommuner och för landsting. Den koppling finnsett mellan syste-som
är den sammanlagda skattesatsatt tillämpas i förmen systemetsom res-

pektive län maximeradär till den genomsnittliga skattesatsen för kommu-
och landsting i riket helhet år 1995, reducerad med 5 %.ner som

En inomkommunal inkomstutjämning med utgångspunkt i den genom-
snittliga skattekraften innebär skatteväxlingar mellan landsting ochatt
kommuner i län blir neutrala i ñrhållande till övrigaett kommuner och
landsting. Så skulle inte bli fallet med den s.k. brytpunktsmodellen, som
bl.a. skulle resultera i olika garantinivåer för kommuner respektive lands-
ting. Den inomkommunala utjämningen skapar neutralitet i den meningen

storleken denpå skattesatsatt skall växlas kan fastställas utifrånsom en
beskattningsbar inkomst invånare likaär för både kommu-storper som

och landstinget i 1h. Utfallet skatteväxlingen, dvs. intäkts-ettnerna av
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lika i kommun-ocksåblir därmed-ökningenrespektive stortminskningen
landstingssystemet.respektive

kompensationsgradoch högSkattesatserReglerade

till-avdragtillägg ochberäkningforslag: VidBeredningens av
respektiveför kommunerskattesatserlänsvis enhetligalämpas

riketi den förutgångspunktmedberäknaslandsting. Dessa genom-
ökadminskad ellerkollektiv,respektiveförskattesatsensnittliga

riksgenom-och denfastställdai länetmellan denskillnadenmed
ÄDELför äldreomsorggjorts samtskatteväxlingarsnittliga som

särskola.ochomsorger
iskall tillämpasde skattesatser systemetberäkningenVid somav

med femgenomsnittliga skattesatsernaför riketdereduceras pro-
såvältill 95 % förkompensationsgraden sättsinnebärvilket attcent,

landsting.kommuner som
19981996i årenskall tillämpasskattesatserDe systemetsom -

genomsnittligai deutgångspunktmeddecember 1995fastställs i år
skatte-till deoch med hänsynför 1995årskattesatserna tagen

beaktasoch 19981997för 1996. För årenbeslutats årväxlingar som
skatteväxlingar.beslutytterligareeventuella om

inkomstutjämninglångtgåendeforslag:beredningens EnSkälen for
alltid skalli ändrad skattesatskronabetydai princip kunnaskulle att en

alla kommunerskatteinüktema förminskningökning ellerlika stor avge
i in-avdragentilläggen ochkan uppnåsrespektive landsting. Detta om

i den skattesatsen,utgångspunktmedkomstutjämningen beräknas egna
tillägglav-skatteinkomsterför såvälslå igenomsåledes skulle somsom

idrag systemet.
byggerutjämningssystemetoacceptabeltBeredningen det attvaraanser

ellerenskild kommuninnebäraskulleskattesatser. Dettapå att enegna
höjd skattesats,beslut,landstingenskilt ett eget t.ex.ett omgenom

ekonomiskadenandeltillförskansa sig störrekunde gemensammaaven
landsting.respektive Systemetförfogande för kommunertillstårram som

underskattekraftmedlandsting,ochskulle därmed kommuner enge
motsvarande sättskatten. Påför höjadirekta incitamentgenomsnittet, att

genomsnittet,skattekraftlandsting, med överochskulle kommuner en
dessa skulleavdrag.minska sitt Föri syftekunna sänka skattesatsen att

höjningenden delinnebäradessutom skattehöjning att som avseraven
i formiingenomsnittsnivån direkt gårskatteunderlag över systemet av

medstället konstruerasskäl idessaökat avdrag. börSystemet av
opåverkbara för denskattesatser äri centralt regleradeutgångspunkt som

landstinget.eller det enskildaenskilda kommunen
fastställsskattesatser,regleradesåledes baseras påSystemet bör som

genomsnittligarespektive landstingmed i de för kommunerutgångspunkt
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frånmed reglerade skattesatser utgårskattesatserna. problemEtt som
följdemellertid vissa effekter tillgenomsnittsvärden det uppstårär att av

faktiska värdena. effekterskillnaderna mellan genomsnittet och de Dessa
i mellan kom-kan bli till följd skillnaderna skattesatsrelativt stora attav

i sinrespektive mellan landstingen betydande. lederär Detta turmunerna
till underkompensation i och landstingeller Kommuneröver- systemet.

genomsnittligahar högre denskattesats är än somsom en egen som
de hartillämpas i bli underkompenseradekommer attsystemet om en

skattekraft genomsnittet, eller får för lågt avdrag de harunder ett om
dengenomsnittet. har skattesats lägre ånskattekmtt Deöveren som en

motsvarande bli överkom-tillämpas i kommer på sättsystemet attsom
vidpenserade vid låg skattekraft, respektive för högt avdrag högett

skattekraft.
Effekterna i följande figur. Figuren innehåller fyra staplarillustreras

eller landsting med vissvardera kommuntyprepresenterarsom en av en
kombination skattekraft och skattesats. Staplamas höjd skall illustreraav
skattekraften och bredden illustrerar skattesatsen.
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Figur 4 Effekter skattesatsnivåerolika för beräkning tillägg och avdragav av

skatteintäkter skatteunderlagmed skattesatseget egen
å Tilldtjutet skatteunderlag regleradskattesats

HmAvdragetskatteunderlagregleradskattesats
å Del tillägg överstiger dratteintåkt till 100%av som egen upp

Del avdrag måstefinansierasmed skatteintäkterm av som egna
dratteunderlag till 100%upp

skatteinkomstDel måste tillanvändas finansieraattav som
avdraget

En kommun med skattekrañ under genomsnittet och med skattesatsen egen
lägre än den reglerade skattesatsen
En kommun med skattekrañ under genomsnittet och med skattesatsen egen
högre denän reglerade skattesatsen
En kommun med skattekraft över genomsnittetoch med skattesatslägreen egen
än den reglerade skattesatsen
En kommun med skattekrañ över genomsnittetoch med skattesatshögreen egen
än den reglerade skattesatsen

Sådana effekter illustreras i figuren bör minimeras delssom ovan ge-
de genomsnittliga skattesatserna vid tillämpningen reducerasattnom

något kompensationsgraden sänks och dels de genomsnittligaattgenom
skattesatserna differentieras för olika lån med hänsyn till gjorda skatte-
växlingar.

Med kompensationsgrad hur del skillnaden mellan denstoravses av
och garanterad skattekraft skall kompensera. Kom-systemetegna en som

pensationsgraden kan uttryckas antingen hur andel skillnadenstorsom av
mellan de och de genomsnittliga beskattningsbara inkomsternaegna som
skall ligga till förgrund beräkningen tillägget eller avdraget ellerav som
hur andel genomsnittlig skattesats skall multipliceras medstor av en som
det tillskjutna eller avdragna skatteunderlaget för erhålla avdragetatt
respektive tillägget i kronor. Kompensationsgraden i nuvarande utjäm-
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Det finns skillnadviktig mellan sidan kompensationsgradenåen ena
i och å andra sidan utjämningsgrad eller utjämnings-systemet systemets
effekt. förra hurDen uttrycker del skillnaden mellan denstor av egna
och den garanterade nivån kompenserar medan densystemetsom senare
uttrycker den samlade effekten utjämningen kommuns ellerpå ettav en
landstings inkomster skatt och bidrag. Utjämningsgradensammantagna av
skulle kunna uttryckas hur intäkter bidragskatt ochstorasom av en
kommun eller landsting har efter utjämning i Förhållande tillett genom-
snittet för riket. kompensationsgradEn % för flertalet kom-på 95 ger

utjämningsgrad eller -effekt mellan %på 98 och 101 %, beräk-muner en
utifrån den skattesatsen.nat egna

I följande figur illustreras utjämningseffekten för kommuntypema A
och frånC föregående figur. Kommun skattekraft underA, ärvars
genomsnittet och skattesats understiger den reglerade, fårvars en
utjämningsefffekt på över 100 % A2. skattekraftKommun C, ärvars
över genomsnittet och skattesats understiger den reglerade, fårvars en
utjämningseffekt under %på 100 C2.

Figur S Utjâmningsgrad vid olika skattekrañ och skattesats

skatteintäkter sicaneunderlagmed skattesatseget egen
ä Tillskjutet skaueunderlag regleradskattesats

skatteunderlag regleradAvdraget skattesats
å Del tillägg överstiger dmteintäkt till 100%av som egen upp

Del måstefinansieras dratteintäkteravdrag medm av som egna
skatteunderlag till 100%upp

Summaskatteintäkteretterutjämning
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avvägning mellan olikanivå bestämsKompensationsgradens genom en
% får del kommu-omkringkompensationsgrad på 100krav. Med enen

skatte-den vidkompensationlandstingoch motsvarar egensomenner
innebäralandsting skulle detochför kommunermånga attsats, manmen

Medskattesatsen.förhållande till deni iöverkompenseras systemet egna
risken för% minskar över-kompensationsgrad understiger 100somen

beräknas utifrån skatte-eller tilläggetkompensation och avdragetatt en
effekterpomperipossa-effekter. Sådanas.k.överstiger densats egnasom

deskattekraften minskningdeninnebär ökningatt avger enav egnaen
fråga.landstinget iintäkterna för kommunen ellersamlade

ochkompensationsgraden relevanta någonaspekter ärBåda dessa på
deinte. grundläggande problemet äroptimalitet finns Detabsolut stora

skillnaderna i skattesats.
respektivekommunersammanställning redovisas antaletföljandeI

genomsnittliga förunderstiga denlandsting skattesatser skullevars egna
landsting blirkompensationsgrad. kommuner ochriket vid olika Dessa

skattekraft underi de harsåledes "överkompenserade" systemet om en
skattekraftunderkompenserade de har övergenomsnittet, eller om en

ochvisar alltså antalet kommunergenomsnittet. Sammanställningen
olika kompensations-pomperipossa-effekter vidlandsting får s.k.som

Jfr staplarna och i figurgraden C 4.A

år 1994 under-respektive landsting skulleAntalet skattesatserkommuner vars
kollektiv vid olikai respektivestiga genomsnittliga riket mrden skattesatsen

kompensationsgrad.skattekraft och

% %Dito 100Med skattekrañ 100Kompensationsgrad

% 29kommuner 44100 - 212landsting-
2% 080 kommuner- Olandsting 0-

1895 % llkommuner- 0landsting l-

inkomstutjämningen till obligatoriskaföreslår begränsningLEU en av
tillämpade reducerasverksamheter den i skattesatsenatt systemetgenom

andelicke-obligatoriska verksamheternasmed andel demotsvararsomen
landsting. Andelen icke-totala kostnaderna i kommuner respektivedeav

respektive kollektiv.obligatoriska verksamheter emellertid olika förär
landsting till knapptkommuner den till 15 % och förFör uppgår ca

delsyste-%. Därmed skulle kompensationsgraden bli olika i de två10
skatteväxlingar.innebära vissa komplikationer vidDetta kan smärremen.

obligatoriskaBeredningens mening det inte i första hand andelenår äratt
kompensations-verksamheter ligga till grund för fastställandebörsom av

kompensationsgradgraden, allmän bedömning vilkenutan snarare en av
rimlig.ärsom

ñrtill 95 %Beredningen föreslår kompensationsgraden sättsatt
huvuddelenlandsting. Vid nivå kommersåväl kommuner denna avsom
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i förhållandesåväl kommuner landsting ha skattesatsatt somsom en egen
till pomperi-den i tillämpade antalet kommuner med s.k.gör attsystemet
possa-effekter minimeras. visst incitament för denkan Ett ökaatt egna
skattekraften bibehålls, fortfarandeutjämningen kan betraktas sommen
mycket långtgående.

Kompensationsgraden % tillskapas de för riketpå 95 attgenom
genomsnittliga skattesatserna för kommuner respektive landstingi
reduceras med fem procent.é

genomsnittliga tillämpas i börDe Skattesatser skall systemetsom.1 differentieras för olika län. främsta skattesatserna ñrDen orsaken är attz
såväl kommuner landsting skiljer sig kraftigt beroendemellan lånensom

ÄDEL-reformen,skillnader i växlade Skattesatser till följdpå stora av
utvecklingsstörda Särskolan. de verksamhe-Församtomsorger om senare

år inte alla huvudmannaskapsförändringar och skatteväxlingarterna
slutñrda, skall det den december Vid ingången31 1995.senastmen vara

då utjämningssystem i kraft,år 1996, skall träda kanett systemetnyttav
således baseras länsvis genomsnittliga i huvudsakpå skattesatser som
skall likvärdig ansvarsfördelning ochmellan kommunermotsvara en
landsting i samtliga län.

. samordning för inkomstutjämningEn mellan delsystemen mellan.
kommuner respektive mellan landsting bör ske denpå så sätt att
genomsnittliga skattesats skall tillämpas för län inte får avvikaettsom
från den för riket.gäller Det innebär främst deattsom avsumman
tillägg eller avdrag kommunerna och landstinget isystemet ettsom ger
län aldrig kan påverkas dessa. kan fördelningen tilläggDäremotav av
och avdrag mellan kommunerna och landstinget påverkas inom länet

skatteväxlingar, vilka därmed också har betydelse för tilläggengenom
och avdragen totalt i respektive delsystem.sett

Beredningen föreslår utgångspunkten vid fastställandet deatt av
länsvis genomsnittliga skattesatsema den genomsnittliga skattesatsenär
i riket för kommuner respektive landsting, minskad med fem procent.
För såväl kommuner landsting inom län den för riketbörettsom
genomsnittliga skattesatsen sedan minskas eller ökas med länets avvikelse

ÄDELfrån riksgenomsnittet i respektivefråga skatteväxlingssats förom
och särskola.omsorger

Exempel

ÄDELLän harx växlat 2,80 för riksgenomsnitt och 1,05 för2,30
och särskola riksgenomsnitt 0,17.omsorger

Genomsnittlig skattesats i riket ñr kommuner och ñr lands-är 18,46
ting dvs. kr.1l,44, totalt 29,90

länsvis genomsnittliga för i blirDen skattesatsen kommunerna länet
18,46 0,95 2,80 2,30 1,05 0,17 18,92.+ +- -

länsvis genomsnittliga skattesatsen ñr landstinget blirDen 11,44
0,95 2,80 2,30 1,05 0,17 9,49.- - - -
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för 0,95.genomsnittlig skattesats länet 28,41 29,90Summa

fastställasför börgenomsnittliga skattesatserna år 1996De länsvis
gällande genomsnittliga skattesatsernai de för 1995med utgångspunkt år

bör till be-respektive landsting. Hänsyn äveni riket ñr kommuner tas
för kan där-Skattesatsema 1996slutade skatteväxlingar för år 1996. år

idvs. förstadecember före bidragsåret, gångenmed fastställas i året
justerasbör skattesatserna1997 och 1998december 1995. För åren en-

beslutas för dessa år. Förtill de skatteväxlingarbart med hänsyn som
till-skallprövning vilken skattesatsbör görasår 1999 somaven ny

lämpas.
och landstingeller avdragen för kommunerberäkna tilläggenFör att

skillnadengenomsnittliga skattesatsen medmultipliceras den länsvis
i riketinvånaregenomsnittliga beskattningsbara inkomstenmellan den per

i eller lands-inkomsten invånare kommunenoch den beskattningsbara per
landstinget.i kommunen ellertinget, multiplicerat med antalet invånare

landsting skalldet respektive kommun ellerDärvid erhålls i kronor som
från betala tillerhålla eller systemet.

för beräkning tillägg/avdrag:Formel av

ILS BI riket BI k/1/100 k/l-
förLS reglerad skattesats länet

invånareBI beskattningsbarinkomst per
kommunen/landstingetl antalet invånare i

Skatteväxlingar

Beredningens forslag: mellan kommunerna ochVid skatteväxlingar
tillämpade skattesatsernalandstinget i län, ändras de iett systemet

landstinget i länet motsvarande sätt.för kommunerna respektive på

beredningens förslag: inne-Skälen till skatteväxling inom länEn ett
lands-skatteinkomster mellan kommunerna ochbär överflyttning aven

genomsnittligaSkatteväxlingen påverkar också de för rikettinget i länet.
landstingenskattesatserna för kommunerna respektive sammantaget.

bör revideras årligen medi tillämpade skattesatsernaDe systemet
till denhänsyn till gjorda skatteväxlingar. Därvid bör hänsyn enbarttas

genomsnittligaändrade fördelningen inom länet, till förändringar deav
för län växlar från lands-skattesatserna. Innebörden detta är, ettav som

ting till kommuner, följande.
avdrag kommer, efter växlingen,Landstingets tillägg eller att

lägre tidigareberäknas utifrån tillämpad skattesats är änsomen
tillägg avdragmotsvarande växlingens storlek. ellerKommunens

kommer, efter växlingen, beräknas utifrån tillämpad skattesatsatt somen
högre motsvarande växlingens storlek.är tidigareän
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Under- respektive överskott i systemet

Beredningens förslag: Det underskott inledningsvis uppstår isom
inkomstutjämningen ñr kommuner bör täckas kommuner-attgenom

statsbidrag sänks med motsvarande belopp.nas
överskottDet inledningsvis i inkomstutjämningenuppstår försom

landsting bör återföras till landstingen statsbidraget tillattgenom
dessa höjs med motsvarande belopp.

förändringarDe över- respektive underskott framdeles kanav som
uppstå i respektive till följd skatteväxlingarsystem tarav sam-

varandra och bör inte föranleda några ändringarmantaget ut av
statsbidragen. Förändringen bör enbart slå igenom det gällernär
fördelningen medel mellan kommun- respektive landstingskollek-av
tivet.

Någon ytterligare reglering krävs därmed inte under- och över-av
skotten i respektive delsystem.

Skälen for beredningens forslag: iUttryckt beskattnings-termer av
bara inkomster kommer omfördelning med utgångspunkt i riksgenom-en
snittet jämntgå för såväl kommuner landsting, dvs. tillskjut-att upp som

respektive fråndragna beskattningsbara inkomster totaltär likasettna
ñr respektive kollektiv. Tilläggen respektivestora avdragen, som

beräknas skillnaderna i beskattningsbara inkomster multipli-attgenom
med de länsvis genomsnittliga skattesatserna, kommer emellertidceras

inte bli lika För kommunerna kommer tilläggenatt överstigastora. att
avdragen och för landstingen denuppstår effekten. Den främstamotsatta
orsaken är det finns skillnader i länsvis genomsnittliga skattesatseratt
mellan dem ligger över respektive under riksgenomsnittet i beskatt-som
ningsbar inkomst invånare.per

kommunernaAv detär 59 286 har skattekraft överav som en
genomsnittet. dessa kommunerAv finns 24 i Stockholms län, ñrsom
närvarande har den lägsta skatteväxlingssatsen i riket när det gäller
ÄDEL, och således också den lägsta länsvis genomsnittliga skattesatsen.
Dessa kommuner skulle med nuvarande skattesatser, fåsammantaget,
relativt låga avdrag i inkomstutjämningen jämfört med de tilläggsett som
erhålls kommuner med skattekraft under genomsnittet ochav en
motsvarande högre skatteväxlingssatser. När samtliga växlingar för

genomfördaär kommer emellertid skillnaderna mellan länenomsorgerna
sannolikt minska.att

För landstingen är det främst Stockholms län ligger högt isom
skattekraft, samtidigt har skattesats ligger klart översom man en som
genomsnittet. skattesatsenAtt år hög beror bl.a. kombinationpå en av

ÄDELlåg skatteväxling för i sin berorsom kommunernapåtur atten
över förhållandevis liten/billig verksamhet ochtog landstingetatt taren

skatt för hela kollektivtrafiken och färdtjänsten. I de flestaut län tar
landstinget endast skatt för motsvarande 50 % kostnaderna ñrut ca av
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landstingsStockholms länskommunerna.kollektivtrafik, utresten tas av
höja denberäknaskollektivtrafiken kanbl.a. till följdskattesatshögre av

avdragmed knappt öre. Delandsting 20förgenomsnittliga skattesatsen
genomsnittetskattekraft överlandsting harför de fyragörs ensomsom

skattesats,landstings högaStockholms länsföljdfrämst tillkommer, av
genomsnittet.skattekraft underlandstingen medöverstiga tilläggen tillatt

och överskottetunderskottet i kommunsystemetkommerTotalt sett
genomgående baserasvarandralandstingssystemeti systemenatt ta ut om

iförslaget detberäknade enligtSkattesatser,genomsnittligalänsvispå
kom-skatteinkomster mellanomfördelningytterligareföregående. En av

genomfört skatte-harsamtliga länkommer ske näroch landsting attmun
förväxling omsorgema.

förinkomstutjämningeniinledningsvis uppstårunderskottDet som
sänksstatsbidrag ramenkommunernasbör täckaskommuner attgenom

nivå skulleRäknat iunderskottet. 1994 årsmed belopp motsvararett som
ingenDärmed uppstårmiljoner kronor.tillunderskottet uppgå 240ca

för kommunerna.ekonomiskaförändring i det totala utrymmet
förinkomstutjämningeniinledningsvis uppståröverskottDet som

landstingenåterföras tillskål,landsting bör, att stats-genomav samma
Överskottet tilluppgårmotsvarande belopp.till dessa höjs medbidraget

prisnivå.miljoner kronor i 1994 års240ca
underskott kommerochinledningsvisa regleringen över-Efter den av

statliga tillskott.jämthelhet gåatt utansystemet som upp
iuppstårespektive underskott kommerFörändringar över- attav

förändringarskatteväxlingar.ñljd Dessarespektive delsystem till av
det gällerslå igenom närvarandra och enbartkommer dock att ta ut

landstingskollek-mellan kommun- ochfördelningen skatteinkomsterav
statsbidraget bör inte ske.följdjusteringartivet. Några av

i län kommeroch landstingskatteväxlingar mellan kommunerVid ett
i bådaEffekten blir dock likapåverkas.och underskottenöver- storatt

kommerlandstinget sänker skattenhöjer ochkommunernaOmsystemen.
växlar haröka de kommunerunderskottet i kommunsystemet att somom

ökar överskottetgenomsnittet. motsvarande sättskattekraft under Påen
skattekraft underaktuella landstinget hari landstingssystemet det enom

och landstingväxling sker i kommunergenomsnittet. motsvarandeOm
i kommun-kommer såväl underskottetskattekraft genomsnittetmed över

minska.landstingssystemetöverskottet i attsystemet som

betingade4.2 Utjämning strukturelltav
kostnadsskillnader

Direktiven4.2.1

kostnadsskillnaderstrukturellautjämningEnligt direktiven skall en av
följande mål.mellan landsting harespektivemellan kommuner
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efter kostnads- och inkomst-respektive landsting börAlla kommuner
basverksamhetförutsättningar bedrivautjämning ha likvärdiga att

standard till pris"."samma samma
skillnader i service-skall inte kompensera förKostnadsutjämningen-

eller effektivitet.nivå, kvalitet, avgiftssättning
och för kommunerKostnadsutjämningen skall baseras mätbarapå-

faktorer stmkturella skillnader.och landsting opåverkbara mätersom

strukturkostnadsutjämning ochBeredningen skall utforma förslag tillett
omfattasavvägning vilka verksamheter bördärvid bl.a. göra somaven

g utifrån sambandet mellanutjämningen. Avvägningen skall bl.a.görasav
till incitamentseffektema. Be-olika verksamheter och med hänsyn tageni

vilket devidare föreslå i vilken utsträckning och på sättredningen skall

2 skall beaktas.regionalpolitiska kostnaderna

Strukturkostnadsutredningens betänkande4.2.2l
Kostnadsutjämning mellan kommuner

1993:53SOU

Utredningen

i juni i uppdrag utveckla principer ochEn särskild utredare 1992 attgavs
och kostnadsskillnadermetoder för utjämning strukturella behovs-av

sinaStrukturkosmadsutredningen presenteradekommuner. SKUmellan
förslag betänkandet Kostnadsutjämning mellan kommuner.i juni i1993,

obligato-föreslår strukturkostnadsutjämningen skall omfattaSKU att
verksamheter tidigare erhållit statsbidrag.riska verksamheter och som

utformas nollsummespel kommunerUtjämningen attett somsom genom
bidrar till dem mindreår gynnade i strukturellt hänseende ärsom

gynnade.
Q strukturella kostnads-metod utredaren föreslår för beräknaDen attsom
i förkommunernas olika verksamheter behandlasskillnader innebär att var

sig, standardkosmadsmetoden. Metoden dendvs. är änen annan som
tillämpades Kommunalekonomiska kommittén i modifieradochav som
form använda metoden inne-används i det gällande Densystemet.nu nu
bär och -avdrag beräknas utifrån fåtal faktorer,strukturtilläggatt ett som
härletts analys kommunernas hela kostnadsmassa.avgenom en

för varje invånarbaserad s.k.förslag beräknas, verksamhet,I SKU:s en
dessa kommunens struktur-standardkostnadsersättning. Summan utgörav

genomsnittligkostnadsersättning. Awikelsen från invånarbaseraden
strukturtillägg ellerstrukturkostnadsersättning i riket kommunensutgör

-avdrag.
verksamhet kan förenklatStandardkosmadsersätmingen något sågasper

enhetligt tillbestå delar. delen behovtvå Den mot ett enav ena svarar
strukturellaspeglaenhetlig kostnad medan den andra delen attavser

inte kan påverka.kostnadsskillnader kommunensom
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För identifiera strukturella och opåverkbara behovs- och kostnads-att
skillnader har sig olika beräknings-SKU använt och analysmetoderav
för olika verksamheter. Totalt har SKU identifierat 30-tal faktorerett

direkt eller indirekt bidrar till förklara redovisade kostnads-attsom
skillnader.

De verksamheter och kostnadsslag föreslår skall omfattasSKUsom av
kostnadsutjåmningen, de faktorer påverkar standardkostnads-samt som
ersättningarna, framgår följande sammanställning.av

Strukturkostnadsutredningens förslag till faktorerverksamheter och i
kostnadsutjämningen

Verksamhet Faktorer f

Åldersstruktur,Barnomsorg föräldrarnas förvârvsfrekvens, l
skattekrañ och befolkningstäthet

Åldersstruktur,Aldreomsorg könsfördelning,
samboendeförhållanden,yrkesbakgrund, glesbygd

Åldersstruktur,Grundskola glesbygd, hemspråk
Åldersstruktur,Gymnasieskola inackordering

Individ- och Ensamståendekvinnor barn 15år,till flyttande,m upp
familjeomsorg utomnordiska finska medborgare,bebyggelse-+

täthet
invånare/kmz,Glesbygdsspeci- Folkmängd, tâtortsgrad

fika merkostnader
adm, râddnmj. g3
m.m. aBygg-, underhålls- Index påbaserat faktiska kostnadsvariationer
och uppvârmnings- ;kostnader gKallortstillâgg Beräknade merkostnader

Vatten och avlopp Gleshet, geologiska förhållanden g
Gator vägaroch Trafik- och klimatberoende slitage
Kollektivtrafik I huvudsak faktiska kostnader iFärdtjänst Korrigering på grund delat huvudmannaskapav

En viktig faktor kunna förklara del de strukturellasom anses en av
kostnadsskillnadema i de viktigaste basverksamheterna är åldersstrulc-

Därutöver finns antal andra faktorer uttrycker strukturellaturen. ett som
behovs- och kostnadsskillnader inom respektive verksamhet.

Förslagets utformning bygger på förutsättningen det också skeratt en
långtgående inkomstutjämning. har framförDetta allt betydelse för ut-
formningen kostnadsutjämningen för barnomsorg och kollektivtrafik.av

Förslaget innebär den omfördelassammantaget att summa pengar som
kostnadsutjämningen minskar från 5,0 till miljarder3,7 kronorgenom

jämfört med nuvarande 1993 nivå.årssystem
föreslagnaDen kostnadsutjämningen skulle, givet nuvarande inkomstut-

mellanjâmning, innebära omfördelningar utjämningsbidraget olikaav
kommuntyper och regioner i förhållande till den nuvarande, faktiska
bidragsfördelningen. Kommunerna i Norrbotten och Västerbotten, gles-
bygdskommunema, kommunernågra i Bergslagen och förortskommuner
till Stockholm skulle inkomstminskningarstörre medan inkomsterna
skulle öka i mellersta och södra Sverige och i storstäderna.



SOU Förslag till utformning1994:144 bidrags- och 55ett nyttav

I syfte dämpa omfördelningseffektema föreslår utredarenatt att ett
regionalpolitiskt motiverat statsbidrag införs för kommuner, företrädesvis
i Norrland och Bergslagen, tidigare erhållit regionalpolitiskt stödsom

de olika statsbidragen. Bidraget finansieras inomskulle förgenom ramen
det generella bidraget. preciseringNågon hur bidraget skulle fördelasav

inte. Vidare föreslåsgörs mellankommunal kostnadsutiämning föratt en
ÄDEL-reformen tillfälligt återinförs för vissa kommuner övertogsom
betydande kostnader. Vidare föreslås avtrappningsregler enligt samma
modell de gäller för kommuner åren 1993 och Utredaren1994.som som
föreslår också utjämningsbidraget skall beräknas utifrån för riketatt en
enhetlig skattesats.

En sammanfattning utredningen redovisas i bilaga 5.av

Remissimtanserna

Strukturkostnadsutredningen har varit på remiss hos samtliga kommuner
och antal landsting, myndigheter och organisationer. Remissopinionenett
är mycket blandad.

En del kommunkollektivet, främst bestående kommuner i södraav av
och mellersta Sverige inklusive storstadsområdena, i huvudsak positivaär
till utredarens analyser, angrepssätt och förslag. framför iDe dragstora
följande allmänna synpunkter.

Modellens uppbyggnad lätt förståär och följa, och den kanatt an--
till förändringar i regelverk och verksamhetsförändringarpassas

eftersom den uppbyggdär verksamhet.per
Utredaren har valt den bästa beräkningsmodellen ñr respektive-
verksamhet. Beräkningarna kan rimlighetsbedömas.också

En del kommunkollektivet, främst bestående kommunerannan av av
i mellansverige och Norrland, däremot betydligt negativaärnorra mer
till utredarens förslag. De allmänna synpunkter framförs kan isom3
huvudsak sammanfattas enligt följande.

Utredaren har den valda metoden helhetsperspektivet,tappatgenom-
i första hand beroende vissa verksamheterpå och delar verk-att avii samheter faller utanñr modellen.

i Kostnadsunderlaget är dålig kvalitet när kommer verk-påav man ner-
samhetsnivå, varför totalkostnaden rättvisandeär användaattmer

grund för analyserna.som
Utredaren har gjort subjektiva val beräkningsmodell för respektiveav-
verksamhet vilket systematiskt har framför allt kommuner igynnat
storstadsregionema.
Genom valet verksamheter skall ligga utanför den föreslagnaav som-
kostnadsutjämningen missgynnas andra kommunertyper systema-av
tiskt. framförDet gäller allt glesbygdskommuner och kommuner i



144SOU 1994:bidrags- ochugfonnningFörslag till56 ett nyttav

andrasociala kostnader åförhållandevis lågavilka harNorrland, men
frivilliga verksamheter.kostnader för s.k.sidan högre

kostnadsutjämning förtill modell för4.2.3 Förslag
utredningensLandstingsekonomiskailandsting

1994:70utjämningInomkommunal SOUbetänkande

Utredningen

i uppdraghade givitsLandstingsekonomiska utredningen LEU även att
kostnadsskillnader mellanstrukturellaföreslå utjämning förhur en

utformas.landsting skall
utformas enligtför landstingkostnadsutjämningenLEU föreslår att

Utjämningen således skeförslag. börhuvudprinciper i SKU:ssomsamma
beräknad struktur-grundval teoretiskttillägg och avdrag av engenom
grundar sigvarje landsting. Beräkningen påkostnadsersättning för ett

med hjälpidentifieratsantal opåverkbara strukturella faktorer avsom
och beräknatsVarje verksamhet har analyseratsstatistiska analysmetoder.

invånarbaserad struktur-föreslåsför sig. varje verksamhetFör att en
standardkostnads-landsting.kostnadsersättning beräknas Summan avper

ochstmkturkostnadsersättning. Tilläggenersättningarna landstingetsutgör
enskilda landstingets struk-skillnaden mellan detavdragen beräknas som

medelvärdet för riket.turkostnadsersättning och det vägda
framgåringår i förslagverksamheter och faktorer LEU:sDe avsom

följande sammanställning.

iförslag till och faktorerLandstingsekonomiska utredningens verksamheter
kostnadsutjämningen

Verksamhet Faktorer

Åldersstruktur,sjukvård medellivslângd. ensamboendeHälso- och
och glesbygd

skärgårdTåthet, gleshet ochKollektivtrafik en/tlerkárnighet,
inskrivnaHögskola studenter
BeräknademerkostnaderKallortstillâgg

huvudmannaslcapFärdtjänst Korrigering på grund delatav

för verksamheterkostnadsutjämning deLEU föreslår görsatt somen
verksamheterobligatoriska för landstingen.är Dessa sammantagetsvarar

Avsiktende totala kostnaderna. är göraför 90över attstrax enav
dessa verksam-strukturella skillnaderna ifullständig utjämning deav

heter.
verk-strukturkostnadsersåttningar ochjämförelse mellan beräknadeEn

undantagrelativt överensstämmelse, medliga kostnader visar god av
Gävleborg, Norrbottenlandsting Stockholm, Blekinge, Malmöhus,några

och Gotland.
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förslag till kostnadsutjåmning, i kombination medEffekterna LEU:sav
bidrags-den föreslagna inkomstutjämningen, innebär omfördelningen av

medel från i första hand landsting i Norrland, Småland, Blekinge,
Halland och Västergötland till de landstingsfria kommunerna Malmö och
Göteborg.

sammanfattning utredningen i bilagaEn görs 4.av

Remissinstanserna
i
i Utredningen har varit remiss hos samtliga landsting och kommunför-på

bundets länsförbund antal organisationer statliga myndig-ochsamt ett

i
heter.

remissinstanser sig bakom den föreslagna uppläggningenMånga ställer
kostnadsutjämningen, nämligen den skall byggas till helhetattav upp en

utifrån modeller För varje verksamhet skall ingå. finnsDetseparata som
emellertid delade meningar beråkningsmodellema för hälso- och sjuk-om
vård kollektivtrafik.och

för sjukvård kritiseras landsting ochModellen hälso- och antalettavs
S Landstingsförbundet. Synpunkterna gäller valet variabler, den omstän-s av

digheten modellen bygger data från enda landstingpåatt ett samt att
fastasmálandstingens relativt höga kostnader har beaktats.

landsting Landstingsförbundet kommunförbunden iMånga och samt
länen kritiserar modellen för kollektivtrafik. främsta skålenDe år att

enligtmodellen betraktar alla kostnadsskillnader stnikturella, denärsom
remissinstanserna i hög grad också beror skillnader i service ochpå
ambitionsnivå fördelas hälftenkompensationen med vardera påsamt att
kommuner landsting faktiska kostnadsfördelningenoch även den ärom

Även denna modell kommer enligt vissa remissinstanser atten annan.
systematiskt storstadsregionerna.gynna

kommunñrbunden iMånga lånen landsting pekar pånågrasamtav
behovet utredning när det gäller kostnadsfördelning inomav omsorgs-
vården.
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4.2.4 Beredningens förslag till utformning av
kostnadsutjämningen

Principiell uppläggning

Beredningens förslag: utjämning för betingadeEn stmkturellt kost-
nadsskillnader mellan kommuner respektive mellan landsting sker

tillägg till och avdrag från skatteinkomstema. De kommunergenom
och landsting har relativt förhål-strukturellasettsom ogynnsamma
landen får tillägg, demedan har relativtett settsom en gynnsam

fårstruktur avdrag.ett
Kostnadsutjämningen mellan kommuner respektive mellan lands- 1

ting utformas delsystem,två binds för verksam-som som samman
heter huvudmannaskapetdär delat.är g

iTotalt skall tilläggen och avdragen ñr kommuner och lands-sett
iting i kostnadsutjämningen varandra. Systemet kräver därmedta ut

i princip inga tillskott statliga medel.av
Utjämningen strukturellt betingade kostnadsskillnader utformasav

enligt principer för såväl kommuner landsting. Det inne-samma som
bär kostnadsutjämningen byggs antal delmodeller medatt ettupp av
specifika strukturella faktorer för varje verksamhet eller kostnad som
skall omfattas utj ämningen.av

Skälen for beredningens förslag: Beredningens förslag till kostnads-
utjämning överensstämmer i sin principiella uppläggning med såväl
KEK:s och förslag. åSKU:s LEU:s innebär kommunerDet ochattsom
landsting har struktur får tillägg ibetalas medettsom en ogynnsam som

imotsvarande frånavdrag de kommuner och landsting harsom gynn-en
struktur.sam

Kostnadsutjämningen bör i princip utformas del-två separatasom
för kommuner föroch landsting. Skillnader i huvudmanna-system, ett ett

skap för vissa verksamheter, kollektivtrafik, dockgör det måstet.ex. att
finnas kopplingar mellan de båda delsystemen. När det gäller verksam-
heter enbart bedrivs kommuner eller landsting är grundtankensom av av

tilläggen och avdragen för just den verksamheten skallatt ta ut varann
totalt för det berörda kollektivet. verksamheterFör där huvudmanna-sett
skapet delat kan i principär fördelning tillägggöras ochen annan av
avdrag mellan kollektiven. För kommuner och landsting helhetsom
kommer dock ändå jämntgåsystemet att upp.

Staten skall i princip inte bidra finansiellt till kostnadsutjämningen. Den
kan i allt väsentligt betraktas mellankommunal utjämning. Avsom en
beräkningstekniska skäl kan det emellertid visst fmansieringsbehovuppstå
eller överskott. Detta bör i fallså regleras i förhållande till statsbidraget
för statsfinansielluppnå neutralitet.att

Utjämningen ñr strukturellt betingade kostnadsskillnader utformasbör
enligt principer för såväl kommuner landsting. Det innebärsamma som
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kostnadsutjämningen bör byggasatt antal delmodeller medettupp av
specifika strukturella faktorer för varje verksamhet eller kostnad som
skall omfattas utjämningen. Alternativet är basera kostnadsutjäm-attav
ningen på fåtal faktorer skall förklara skillnaderna iett totala kost-som
nader mellan kommuner respektive mellan landsting. Den metodensenare
är mindre lämplig antal skäl redovisas i det ñljande.ettav som

För härleda stnrkturella kostnadsskillnaderatt finns i princip olikatvå
metoder tillgå. Båda metoderna går med hjälpatt på statistiskaut att av
analysmetoder försöka ñrklara till vilken del antal strukturella fak-ett

ålders- och bebyggelsestruktur, liggertorer, bakomt.ex. faktiskt observe-
rade kostnadsskillnader. Skillnaden mellan de båda metoderna ligger i att

i den metoden analyserar hela kostnadsmassan kommunernasman ena
totala kostnader uttryckt i kronor invånare medan i den andraper man
metoden analyserar observerade kostnadsskillnader för verksamhet ien

Skillnaden mellan de bådataget. metoderna har således inget göraatt
med hur andel kommunernas totala kostnaderstor skall ingå iav som
analysen.

Beredningen har prövat de olika metoderna och funnit denatt tarsom
sin utgångspunkt i verksamhetsvisa analyser standardkostnadsmetoden
är lämpad i för utjämningmest kommunala kostnadsskill-ett system av
nader. Det iär det närmaste omöjligt söka förklara observerade kost-att
nadsskillnader i hela kostnadsmassan med hjälp fåtal faktorerettav om

samtidigt ställer kravet framtagna kriterier faktorer ñr kost-attman
nadsutjämning skall avspegla direkta eller indirekta orsakssamband. Den
kommunala verksamheten heltär enkelt för komplex för låta sigatt
fångas fåtal enkla kriterier. Det oftaär helt olika faktorerettav styrsom
kostnaderna inom olika verksamheter. För kunna hänsyn till deatt ta
olika förutsättningar råder för olika verksamheter krävs därförsom att

baseras ñrktorerpå relevantasystemet är för respektive verksamhet.som
Ett skäl till välja den s.k. standardkostnadsmetodenannat att är denatt

möjliggör korrekt ekonomisk reglering vid huvudmannaskapsför-en mer
ändringar mellan kommuner och landsting eller vid ändrad ansvarsfördel-
ning mellan och kommunsektom fmansieringsprincipen.staten Vid en
huvudmannaskapsförändring genomförs i enbart enskilt län detärettsom
i princip möjligt med standardkostnadsmetoden, justera kostnadsut-att,
jämningen så den riktig kostnadsfördelning,att och därmed ocksåger en
riktiga förutsättningar för skatteväxling mellan kommunerna ochen

Övrigalandstinget i just det länet. kommuner och landsting skall inte
påverkas.

Ytterligare skäl talar för standardkostnadsmetodenett är denattsom
blir genomskinlig i och med varje verksamhet behandlas för sig.att var
Den är vidare lätt förstå eftersom de strukturella faktorernaatt är valda
med hänsyn till förutsättningarna i respektive verksamhet, och därmed
kan kännas igen dem arbetar i verksamheten.av som

standardkostnadsmetoden innebär slutligen också kostnadsutjåm-att
ningen, uppdelningen i olika verksamheter, successivt kangenom an-

till de omvärldsförändringar har betydelse ñr respektivepassas som
verksamhet, när det gäller demografisk strukturt.ex. eller ansvarsför-
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möjligtocksådetMetoden gör attoch kommuner.delningen mellan stat
be-görautjämningssystemetförbättrasuccessivt samt attochfölja upp

äld-ochskola, barn-verksamheterviktigaförhovsprognoser t.ex.som
reornsorg.

kostnadsudämningenomfattasbörverksamheterVilka av

samtliga s.k.omfattarKostnadsutjämningenförslag:Beredningens
vissaoch landstingför kommunerverksamheter samtobligatoriska

verksamheter.frivilligas.k.
kostnads-betingadestrukturelltför vissautjämning sker ävenEn

verksamheter.specifikahänförbara tilldirektinteskillnader ärsom

ñr kost-modellföreslogförslag: KEKberedningensSkälen för en
verksam-kommunalaomfattade hela denprincipinadsutjämning som

ochSKUkostnadsutjämningñrslag tillheten. de presenteratsI avsom
verksam-obligatoriskas.k.tillbegränsatsutjämningen däremotharLEU

föreskrivna ilandstingoch ärkommunerverksamheterdvs.heter, som
specialdestineradeerhållittidigareverksamheterochlag bedriva,att som

statsbidrag.
handförstakostnadsutjämningen iuppfattning börberedningensEnligt

verksamheternaobligatoriskadebasverksamheter utgörsde avsomavse
statligt angivnafinnsverksamheterdessalandsting. Förochi kommuner

emellertidBeredningeninriktning.omfattning ochmål i fråga anserom
verksamheter. Dessaomfatta frivilligaockså böri principutjämningenatt

samhällsekonomiskt, och ärochsocialt, regionaltbådebetydelsehar stor
betrak-alternativ ochsaknasdet skulleetableradei allmänhet så attpass

upphörde.anmärkningsvärt kommunernastas engagemangomsom
verksam-omfattakostnadsutjämningensynvinkel börfrånSett annanen

kostnadsskill-ochbehovs-opåverkbarastrukturella ochför vilkaheter
och analyserasidentifierasskillnader kanSådanakan identifieras.nader

devissaverksamheterna. Förobligatoriskadehuvuddelenför avav
betydligtkostnadsskillnademaverksamheterna, däremot, ärfrivilliga

sannolikt bl.a. påfaktorer. berorstrukturella Dethänföra tillsvårare att
berorellerlika mycketverksamheternakostnadsskillnader i dessaatt mer

ochi behovskillnaderde beror påambitionsnivåskillnader ipå som
att kostnadsutjämningeninteberedningenskäl föreslårstruktur. dettaAv

vissa deendastallmänhetverksamheter ifrivilligaskall omfatta utan av
skillnaderstrukturellavilkanämligen de förfrivilliga verksamheterna,

näringsliv ochfrämjaföråtgärdergäller främstpåvisas.kan Det att
sysselsättning.

inte klart gårkostnader,finns vissa attDärutöver typer av-somav
verksamhet,specifiktillkan hänföras någoninte hellerochgränsa som
strukturellaföljdkraftigt tillvarierarsäkerhetmed stor avmen som
till följdkostnader uppstårsådanagäller bl.a.förhållanden. Det avsom
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befolkningsminskning och befolkningsunderlag. Sådana kostna-ett svagt
der bör enligt beredningens mening också kompenseras inom förramen
kostnadsutjämningen.

Faktorer skall ligga till grund för kostnadsuç/ämningsom

- Beredningens forslag: Kostnadsutjänmingen skall i huvudsak base-
, faktorer objektivtpå är mätbara och opåverkbara, ochras som som

uppvisar direkt samband med de strukturellt betingade kostnads-ett
variationema i respektive verksamhet eller kostnad omfattassom av
utjämningen.

Skälen för beredningens förslag: Såväl KEK och harSKU LEUsom
haft för avsikt basera kostnadsutjåmningen faktorer objek-på äratt som
tiva, mätbara och opåverkbara åtminstone kort sikt. faktorerpå Antalet
är dock betydligt större i SKU:s förslag till kostnadsutjämning för kom-

jämfört med förslag.KEKzsmuner
Beredningens förslag till kostnadsutjämning innebär beräkningenatt- av

tillägg och avdrag i huvudsak baseras faktorer objektivtpå är mät-som
bara och på kort sikt för kommunersvåra och landsting påverka.att
Faktorerna för respektive verksamhet eller kostnad avsedda speglaär att
de strukturella förhållanden har betydelse för kostnadsskillnadema.som
Beredningens uppfattning det inteär är självändamål begränsaatt ett att
antalet faktorer. viktigasteDet få faktorerär tillräckligt förmåratt som
spegla de strukturella skillnaderna i olika verksamheter.

verksamheterDe och kostnader förelås omfattas kostnadsutj äm-som av
ningen, de faktorer ligger till grund ñr beräkningen tilläggsamt som av
och avdrag, framgår följande sammanställning.av
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i kostnadsutjämningenfaktorerBeredningens förslag till verksamheter och

FaktorerVerksamhet

Kommuner

Åldersstruktur, förvärvsfrekvens,föräldrarnasBarnomsorg
skauekrañ och befolkningstâthet

Åldersstruktur, yrkesbakgrund,könsfördelning,Aldreomsorg
samboendeförhållanden,glesbygd

Åldersstruktur, hemspråkglesbygd,Grundskola
Åldersstrulctur, inackordering, programvalGymnasieskola

till 15 år,Ensamståendekvinnor med barnIndivid- och upp
utomnordiska finska medborgare,flyttande,familjeomsog +

bebyggelsetâthet
Gleshet, geologiska förhållandenVatten och avlopp

slitageTrafik- och klimatberoendeGator och vägar
ArbetslöshetNäringslivs- syssel-o

såttningsåtgñrder
kostnadsvariationerIndex på faktiskaBygg-, underhålls- baserat

uppvärmnings-och
kostnader

invånare/kmz, tâtortsgradGlesbygdsspecifika Folkmängd,
merkostnader

râddmtjadm,
m.m.

10 årenBefolkningsminskningBefolkningsminskning senaste
3 respektive 9 mils radieBristande befunderlag Befolkning inom

Kallortstillâgg Berâknademerkostnader
Landsting

Åldersstruktur, medellivslângd, ensamboendeochl-lâlso- sjukvårdoch
glesbygd

Högskola inskrivna studenter
BeräknadeKallonstillâgg merkostnader

Delat huvudlnannaskap

skärgårdKollektivtrafik Täthet, en/flerkârnighet, gleshet och

inkomstutjåm-påpekats det viktigt kostnads- ochtidigare ärSom att se
perspektiv detsamhällsekonomiskt ärningen i sammanhang. Urett ett

skattekraft fårhar hög ersätt-viktigt kommuner och landstingatt som en
inkomstemas förvär-förutsättning förning för de kostnader ärsom en
skattekraft och högafinns starkt samband mellan högvande. Det t.ex. ett

kollektivtrafik i storstadsregionema. Förkostnader för barnomsorg och
delvis kan inrymmadessa verksamheter har valts faktorer som anses

ha kommit fånga ävenpåverkbarhet eller kanelement attansesav som
bered-gäller barnomsorgenskillnader i ambitionsnivân. Når det anser

intespeglar den faktiska efterfrågan och detningen faktorerna väl attatt
objektivtfaktorer skulle spegla den sättkan visas andra på ettatt mer

för fördelningenfå omfattande konsekvenserdetta skulleutan att av
finnsbarnomsorgsverksamhettillägg och avdrag och denäventyra som

kritik riktats fak-idag. fråga kollektivtrafik har omfattandeI mot attom
befintliga inte strukturellai första för förklara ochhand valtstorerna att

hurfinns inte gnind för bedömakostnadsskillnader. Det någon storatt
kollektivtrafiken stnikturellt be-kostnadsskillnadema för ärdel somav
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tingade respektive betingade skillnader i servicenivå. Enligt bered-av
ningens mening därförmåste avvägning göras mellan kravet påen en
långtgående kompensation respektive kravet faktorernapå enbart skallatt
spegla strukturella förhållanden. Beredningen föreslår därför kostnads-att
utjämningen för kollektivtrafik slår igenom till endast 75 % de beräk-av
nade beloppen för tillägg och avdrag.

Det sammanlagda antalet faktorer skall ligga till grund för kost-som
nadsutjämningen relativtär varje verksamhet ñrstort sigom man ser
och lägger ihop dem. Faktorerna kan dock på olika ledder,grupperas
varvid antalet minskar. För flera verksamheterna ingår någont.ex. typav

faktor anknyter till åldersfördelningen i kommunen eller lands-av som
tinget. Dessa kan i princip delar ålderslaktorZses som av en gemensam
eventuellt påbyggd med behovskriterier i respektive verksamhet. Vidare
finns antal faktorer speglar olikaett aspekter på fysisk och/ellersom
geografisk struktur. Med den konstruktion kostnadsutjämningenav som
beredningen föreslår, kan den för såväl kommuner landsting beskri-som

både verksamhet och med uppdelning i åldersrelateradevas per en res-
pektive övriga strukturella faktorer. Den uppdelningen har ocksåsenare

Åldersrelateradeanknytning till hur ofta faktorerna bör uppdateras. och
vissa behovsrelaterade faktorer bör uppdateras årligen medan övriga
strukturella faktorer kan uppdateras med mindre täta intervall, t.ex. vart
femte år. Frågan uppdatering behandlas inärmare kapitelom

Valet faktorer skall ligga till grund för kostnadsutjämningen harav som
inte gjorts i syfte kompensera för eventuella intäktsbortfallatt i förhållan-
de till tidigare eller gällande statsbidragssystem. Omfördelnings-nu
effekter till följd det bör regleras i särskild ordning inomsystemetav nya

för de övergångsregler beredningen föreslår.ramen som

4.2.5 Beredningens förslag till kostnadsutjämning i
primärkommunala verksamheter

Som tidigare redovisats föreslår beredningen kostnadsutjämningen skeratt
i form tillägg till de kommuner har struktur ochav som en ogynnsam

finansieras med motsvarande avdrag från de kommuner harsom som en
struktur. Utjämningen omfattar alla obligatoriska verksamheter,gynnsam

vissa frivilliga verksamheter vissa kostnader inte kansamt hänförassom
till någon specifik verksamhet.

Vid beräkningen strukturella skillnader tillämpas metod medav en
vilken kommunernas olika verksamheter behandlas ñr sig, dvs.var
standardkostnadsmetoden. strukturella kostnadsskillnader inte kansom
hänföras till någon specifik verksamhet, skillnader i uppvärmnings-t.ex.
kostnader, utjämnas separat.

För varje verksamhet i utjämningen beräknas invånarbaserad stan-en
dardkostnadsersättning utifrån antal för verksamhetenett relevanta
variabler. Standardkostnadsersåttningen skall den genomsnittligamotsvara
kostnaden invånare i riket för den aktuella verksamheten. Tillägget/per
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enskilda kom-denmellandifferensenutgörsför kommunavdraget aven
riksgenomsnittligaoch denstandardkostnadsersâttningberäknademunens

kostna-verksamhetsanknutnade ickestandardkostnadsersättningen. För
generelltfinansierastillägg,endast ettberäknasderna ett genomsom

ochtilläggGenomsnittskostnader samtinvånare.i kronoravdrag per
nivå. Kom-beräknade i 1992 årsdet följande ärredovisas iavdrag som

redovisasavsnitt 7.1bilaga 6. Itabell i7-12framgårmunvisa värden av
tillkostnadsutjämningen börtill hurförslagberedningens anpassas

nivå.bidragsårets
verksamhetrespektiveförutjämningsfäktorertillförslagBeredningens

delstudierligger SKU:sñrslagengnind förföljande. Tilli detredovisas
beredningenunderlagytterligaremedkompletteradeoch förslag, som

framfördes påremissynpunkterbakgrund detagit fram mot somav
ñrslag.SKU:s

Grundskolan

uti-beräknasgrundskolanförTillägg/avdragBeredningens forslag:
utomnordiska ochandelenbefolkningen,iandelen barn 7-15 årfrån

bebyg-kommunens7-15 åri åldersgruppenfinska medborgare samt
gelsestniktur.

det gällerfaktornviktigaste närberedningens forslag:for DenSkälen
i skolåldemantalet barndvs.antalet elever,grundskolanför ärkostnader

år.7-15
speglar behovetmedborgareoch finskautomnordiskaAndelen av un-

svenska2.hemspråk ochdervisning i
fler skol-behovharbebyggelsestrukturglesmed ettKommuner aven

Merkostnaderna påskolskjutsverksamhet.omfattandeenheter och mer
faktiskt borelevernaefterdatamodelliberäknasgrund detta varenav

beräknarskolorganisation ochsimulerarModelleni kommunen. mer-en
studieskolan Itillskola, resvägeleverefter antalet etc.kostnader enper

harurval kommunerkostnader igenomförtberedningen ett avavsom
förtilläggetbestämmerkostnadsfunktiondenstuderatsspeciellt somom

skolor.för småkostnadermed verkligaglesbygd överenstämmerskolor i
verklig-väl medrelativtmodellen överenstämmersighar visatDet att

förändringarskäl till göra någradärför ingaberedningenheten och attser
förhållande till SKU.i

till1992grundskolan uppgår årñrkostnadengenomsnittligaDen
kronor625tillägget är 2invånare. Det störstakronor4 931 perper

invånare.kronoravdraget 873det 1invånare och största per
förslag.med SKU:sförslag överensstämmerBeredningens
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Gymnasieskolan

gymnasieskolan beräknasförBeredningens förslag: Tillägg/avdrag
befolkningen, andelen eleveriutifrån andelen ungdomar 16-18 år

programval.inackorderingstillägg elevernasmed samt

Skälen beredningens forslag: förslag beräknadesför I SKU:s gymna-
andelensieskolans ersättning utifrån andelen ungdomar 16-18 år samt

emellertid ocksåelever inackorderingstillägg. Utredningen ansågmed att
opåverkbar faktorelevernas programval för kommunen avvar en

därför borde ingå i strukturut-betydelse för kostnaderna och denatt
remiss-jämningen fanns underlag för sådan faktor. Mångadetså snart en

programvalsfaktor.instanser införandettillstyrkte också av en
denfram underlag för regeringens beslutSkolverket har tagit ett om

friståendebetala ñr elever iersättning hemkommunen ska gårsom som
Underlaget innehåller prisuppgifter från kommunersgymnasieskolor. 31

genomsnittspriser huvudpro-samverkansavtal resulterar i för de 16och
grammen.

hjälp genomsnittsprisetprogramvalsñktor har beräknats medEn nu av
Ii gymnasieskolan. Beredningen dessaför olika ide attanserprogrammen

eftersom de yrkesförbe-bör ingå faktor i kostnadsutjämningen,som en
studieñrbere-redande oftast kostar betydligt än demerprogrammen

dande.
både den gamlanärvarande och framåt finns det elever påFör några år

gymnasieskolans linjer och kurser och i den gymnasieskolansnya pro-
i gymnasieskolan harlinjer och kurser den gamlaEleverna pågram.

därför motsvaranderäknats till nytt program.
in uppgifter kostnader för deSkolverket har under hösten samlat om

i landstingen.från antal kommuner och frånstörreettnya programmen
breddade underlaget stabilare underlag för programvals-Det ettger en

faktor. också differentiera iMan kommer övervägaatt att programmeni
fler exempelvis kostnadsskillnader mellankostnadsklasser. Det finns stora
olika Programvalsfaktomde yrkesförberedande programmen.grenar av3

modifieras utifrån underlag innankommer därför kunna även dettaatt
kostnadsutjämningen träder i kraft år 1996.

i genomsnittliga kostnaden för gymnasieskolan tillDen uppgår år 1992
881 kronor invånare. Det tillägget 983 kronorl största är perper

invånare det avdraget kronor invånare.och största 784 per
I förhållande till det främst i och glesbygdskom-SKU är länen norr

i allmänhet vinner införandet programvalsfaktorpåmunerna som av en
i förhållande till förslag. i söder framförallt förorterSKU:s Lånen samt
och får lägre ersättning eftersom de har andel studieför-storstäder storen
beredande program.

3 14-1505
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Äldreomsorg

Beredningens förslag: Tillägg/avdrag beräknas efter andelen män
derasoch kvinnor i åldersgruppema 65-74, 75-84, 85-w år samt

fördelning ensam/samboende efter yrkesbakgnmd. Tillägg/på och
beräknas till följd dyrare hemtjänst och behovavdrag också störreav

institutioner i glesbygd.av

Skälen för beredningens förslag: remissbehandlingenVid SKU:sav
ikostnadsutjämningen i äldre-förslag framfördes kritik modellen förmot

kritik riktades bl.a. underlaget ñr bestämmaStark mot att att iomsorgen.
sambandet mellan vårdbehov och vårdkonsumtion för olika grupper en-
dast härrörde från kommuner, Solna och Sigtuna. Flera kommunertvå

Emenade också det finns regionala skillnader i ohälsa inte fångasatt som
framtagnain de utredningen faktorerna ålder, kön, ensamboende,av av

kunde dif-yrkesbakgrund. Det ansågs också brist inteattenvara man
ferentiera ersättningarna efter yrkesbakgrund ñr de över 84 år.

För bredda det underlag visar sambandet mellan vårdbehov ochatt som
inom genomförtsvårdkonsumtion har för beredningens arbeteramen en

fältstudie i kommuner med sammanlagt vårdtagare i äldre-elva 8 500ca
geografiskt spridda i riket ochKommunerna är representeraromsorgen.

skilda kommuntyper. i fråga sambandet mellan vårdbe-Det mönster om
konsumtion framkommer fältstudien relativt likartathov och ärsom ur

det erhölls i studien Solna och Sigtuna. breddade underlagetDetavsom
dock de äldre äldre 85 kostar detyder över år ännu änpå att mer yngre

äldre jämñrt med beräkningar. innebär viss förskjutningSKU:s Detta en
liggeri de s.k. normkostnadema ålders- och samboendegruppper som

standardkostnadsersättning.till grund för beräkningen varje kommunsav
förskjutning marginell betydelseTotalt dock denna ha ganskasett synes

för modellens samlade utfall ñr kommun.en
registerstudie Kommunförbundet har gjort, och delvisEn somsom

gäller kommuner i beredningens fältstudie, bekräftar resul-samma som
från fältstudien.taten

Sambandet mellan variablerna ålder, kön, sam-/ensamboende, yrkes-
bakgrund och ohälsa vårdbehovet hämtade från ULF-under-är SCB:s
sökning undersökning levnadsförhållanden. Efter arbete harSKU:som
sambandet mellan yrkesbakgnmd och ohälsa kunnat bestämmas även för

visar sig för äldsta förde över 84 Det även de är ohälsan störreår. att
arbetare för tjänstemän tendensen starkare i dennaän är snarare-

jämfört övrigaåldersgrupp med åldersgrupper.
också visat sig det finns regionala skillnader i ohälsaDet har att

för övriga variabler i regionala skillnadernakontrollerat studien. De
består i de hälsa ihuvudsak äldre männen har sämreattav yngre norra

jämfört i övrigt, medan demellan- och glesbygden med landet yngre
i region har relativt bättre hälsaäldre kvinnorna änsettsamma en

i motsvarande ålder i övriga landet. regionala skillnaderna ärkvinnor De
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beredningen har valt inte beaktaemellertid inte betydande, varñr att
denna faktor i modellen.

bilaga underlag beredningen tagit fram för revide-I beskrivs det7 som
ring modellen.av

Beredningen föreslår modellen ñr kostnadsutjämning i äldreom-att
modifieras utifrån utvid-utformas enligt förslag detSKU:ssorgen men

förgade underlaget från fältstudien, differentieras på yrkesbakgrundsamt
de allra äldsta. Effekterna dessa modifieringar främst modellenär attav
kommer äldre äldrehögre ersättning till kommuner med mångaatt ge en
och med andel arbetare bland de äldsta i jämförelse med SKU.storen

och handikappomsorg uppgickDen genomsnittliga kostnaden för äldre-
år 1992 till kronor invånare. tillägget 5565 320 Det största är 4per
kronor invånare och det avdraget kronor invånare.största 3 595per per

Barnomsorg

Beredningens förslag: Tillägg/avdrag för barnomsorg beräknas dels
efter andelen respektive efter indika-barn 3-6 7-9 år och delsl-2,

behovet indikatorerpå barnomsorg bam. Som be-torer av per
hovet används föräldrarnas förvärvsfrekvens, kommunens skattekraft
och tåthetsindex.ett

Skälen För beredningens forslag: Beredningens förslag till modell
ñr kostnadsutjämning i barnomsorgen i hög grad medöverenstämmer
SKU:s förslag.

Många remissinstanser kritiska variablema täthet och skatte-motvar
kraft i bamomsorgsmodell. indikerarSKU:s Man menade de inteatt
större behov befolkningstätabarnomsorg kommunerutan attav snarare
och kommuner skattekraft rådmed hög har haft bygga bamom-att ut

andra kommuner. kommunerän Några utredningenattsorgen mer anser
borde beaktat merkostnader för gleshet i barnomsorgen.

Beredningen långtgående inkomstutjämning bered-attanser en som
ningen föreslagit bör kombineras med långtgående kostnadsutjämningen
i barnomsorgen, eftersom den har betydelse för förvärvsfrekvensenstor
och därmed för skatteinkomstemas storlek.

Som grund i modellen bör enligt beredningen ligga antalet barn i de
olika åldersgruppema. Sambandet mellan sidan antalet barn ochå ena
föräldrarnas förvärvsfrekvens och andra sidan den faktiska barnomsorgå

kommunerna bedriver emellertid ganska lågt. Eftersomär det vidsom en
given förvärvsfrekvens kan finnas skillnader i behovet bamom-stora av

det det faktiska behovet eller efterfråganär på bamom-sorg snarare av
har betydelse ñr omfattningen verksamheten och därförpåsorg som som

bör ligga till gnmd för kostnadsutjämningen. Enligt beredningens mening
indikeras barnens bäst förvärvs-vistelsetid i barnomsorg variablemaav
frekvens, täthet och skattekraft.
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kostnadsutjämning idiskuterat modeller förocksåBeredningen har
produktionen barnomsorg.taktiskadenbarnomsorgen baseras på avsom

kommunvisa uppgifterkunna ske utifrånutjämning skulleEn t.ex. om
emellertidvistelsetider.och dess Det ärbarn i barnomsorgenantalet
principenfråndet skulle innebäraberedningens bedömning ettatt avsteg

vissa problem med mätafaktorer. finns ocksåopåverkbara Det attom
risk förfinnsproduktionen barnomsorg. Dessutomden faktiska attav

skulleeftersom kommunerna dåbli kostnadsdrivandeskullesystemet
för dettai princip få full ersättningsin ochkunna bygga barnomsorgut

från övriga kommuner.
intetåthetsindex eftersom detgjorts SKU:smodifiering harEn mot-av

ñck fördefinitionen täthet. Kommunensden avseddasvarade yta storav
ñr högaOxelösund vär-kommunerbetydelse vilket ytsmå Lex.somgav

för låga värden. VidKirunaoch kommunerden Lex.ytstora regres-som
andelen barninte variabelntäthetsindexet blev längresion med det nya

signifikant och därför bort. Dennaensamstående föräldrarmed togs
därför till fördellitet underlag och detbaserades relativt ärvariabel på ett

modifierademed deningår. Resultatetmodellen den inte längreför att
i grad med det i den gamla.högmodellen överenstämmer

uppgick tillför år 1992genomsnittliga kostnaden barnomsorgDen
kronortillägget 050invånare. Det största är 2kronor3 862 perper

invånare.kronoroch det avdraget 722invånare största 1 per

Individ- och familjeomsorg

familje-för individ- ochBeredningens förslag: Tillägg/avdrag
samvarierar med kost-indikatorerutifrånberäknas somomsorg

med kostnaderna förbäst samvarierarvariablernaderna. De som
andelenfinska medborgare,familjeomsorg andelenindivid- och är

med barnensamstående kvinnorandelenutomnordiska medborgare,
be-i åldrarna 18-39 årandelen flyttande0-15 år, samtpersoner

byggelsestruktur.

förslag: förslagFör beredningens Beredningens överenstämmerSkälen
grad med SKU:s.i hög

faktorerför ha valthar kritiserat SKUdel remissinstanserEn att som
för individ- ochfaktiska kostnadermed kommunernassamvarierar

borde tillockså hänsynremissinstanserfamiljeomsorg. Flera tasattanser
kostnadernadenna påverkari eftersomarbetslösheten kommunen, t.ex.

socialbidrag.för
alternativ till den före-funnit bra SKUBeredningen har inte något av

välindivid- och familjeomsorg IoF ärKostnaderna förslagna modellen.
mindre del kapi-och består endast tilli redovisningenavgränsade en av

sambanden.vilket underlättar analystalkostnader, aven
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socialbidragskostnaderna debakgrund de kraftigt ökandeMot se-av
eventuellt statligtdiskussionernaåren ettnaste samt engagemangomav

socialbidragskost-har diskuterat möjligheten brytaberedningen utatt
möj-diskuteratkostnadsutjämningen. Beredningen har ocksånadema ur

försocialbidrag respektiveutjämningsmodeller förligheten haatt separata -
barn ochfamiljeomsorg missbmkarvård vårdövrig individ- och samt av

utjämningen ochöka precisionen iungdomar. Avsikten skulle attvara
känslig Förkundeutjämningen i respektive delverksamhet görasatt mer

relevanta omvârldstörändringar.
gjorthar beredningens uppdragProfessor Brita Schwarz på separata

kostnaderna för övrigför socialbidrag respektiveanalyser kostnadernaav
antalregressionsanalys har sambandet mellanIoF. Med hjälp ettav

devariabler ärvariabler och kostnaderna De använtstestats. somsom
arbetslös-ingår för totalt och antal olikai utjämningsmodellen IoF ett

variabler ochtyder sambandet mellan användahetsmått. Resultatet på att
kostnaderna. variablerkostnader minskar vid uppdelning De somaven

delarna.i de i bäggesamvarierar med kostnaderna är stort sett samma
i respektivevariablerna och kostnaderna dock lägreSambandet mellan är

familjeomsorg totalt.del jämfört med kostnaderna för individ- och Detta
förfinns starkt samband mellan kostnadernakan tolkas detatt ettsom

övrig kan också bero påsocialbidrag och kostnaderna ñr IoF. Det
uppdelade.svårigheter med få kostnaderna korrektatt

arbetslösai konstaterat andelenBrita Schwarz har tidigare analyser att
socialbidrag individ- ochinte med kostnaderna för ellersamvarierar

arbets-familjeomsorg. samvarierar dessa kostnader med andelenDäremot
arbetslöshetsförsäkring. modifiering modellenlösa En tänkbarutan av

emellertidtill variabel. börskulle därför kunna lägga denna Manattvara
kan kommaförst arbetslöshetsförsäkringen siktanalysera hur på att

påverka socialbidragsbehovet.
Danderyd ochBeredningen inte det speciella avdraget förattanser

objektiva faktorerLidingö i förslag förenlig med direktivenSKU:s är om
och den därför bort.att tas

kostnadsutjämningen för individ- ochBeredningen föreslår således att
modifie-familjeomsorg enligt modell, med den nämndasker SKU:s nyss

ringen. familjeomsorg områdeBeredningen individ- och äratt ettanser
kontinuerligt kostnadsutjämningendär det är särskilt viktigt överatt se

eftersom övriga samhällsförändringar.kostnaderna påverkas starkt av
finska utomnordiska medborgare i kom-Modellen beaktar antalet och

samband mellan variabel ocheftersom det ñnns starka dennamunen,
utländskaIoF-kostnaderna. kommuner har hög andelDe extremtsom en

emellertidmedborgare bland sina invånare kan få merkostnader. Det är
knappast skall hantera dennarimligt generellt typatt ett system av

till despeciella problem. särskilt statsbidrag kommunerEtt tarutges som
inom tillsätta utredningflyktingar. Kulturdepartementet skall kortemot en

för invandrarpolitiken. utredningens uppgifter blirEnöversyn attavav
tlyktingmottagande ochñrväntade kostnader föranalysera nuvarande och

kostnadstördelningenövrig därvidinvandring och bl.a. överväga om
rimlig.respektive mellan olika kommuner ärmellan och kommunerstat
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genomsnittliga totalkostnadenDen för individ- och familjeomsorg
uppgick till kronorår 1992 545 invånare.1 Det tilläggetstörsta ärper

kronor invånare927 och detl avdragetstörsta 252 kronor1per per
invånare.

ochGator vägar

Beredningens förslag: Tillägg/avdrag för och beräknasvägargator
utifrån trafikberoende och klimatberoende slitage på vägarna.

Skälen för beredningens förslag: Beredningens förslag överenstämmer
med SKU:s. Det har inte framkommit starka invändningarnågra från
remissinstanserna.

Den genomsnittliga kostnaden för och vägar uppgår år till1992gator
kronor743 invånare. Det tilläggetstörsta 375 kronor invånareårper per

och det största avdraget 95 kronor invånare.per

Vatten och avlopp

Beredningens förslag: Tillågget/avdraget för och avloppvatten
beräknas utifrån bebyggelsestruktur och geotekniska förhållanden.

Skälen för beredningens förslag: Beredningens förslag överenstämmer
med SKU:s. Det har inte framkommit invändningarnågra starka från
remissinstansema.

Den genomsnittliga nettokostnaden för och avlopp uppgår årvatten
1992 till kronor96 invånare. Det tilläggetstörsta är kronor459per per
invånare och det avdragetstörsta kronor invånare.41 per
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Administration, och räddningstjänstresor

Beredningens förslag: Tillägg/avdrag för administration, ochresor
kmz,räddningstjänst utifrån antalet invånare folk-beräknas per

mängden och tätortsgraden.

Skälen För beredningens förslag: Beredningens förslag överenstämmer
frånmed har inte framkommit starka invändningarSKU:s. Det några

remissinstansema.
kronor invånare och avdragetDet största tillägget är 824 det störstaper

26 kronor invånare.per

Uppvärmning

Beredningens förslag: Tillägg/avdrag för uppvärmning beräknas
utifrån uppvårmningsindex speglar klimatets inverkan påett som
energiförbrukningen i kommunägda fastigheter och den riksgenom-

i snittli uppvärmningskostnaden.ga

Skälen för beredningens Förslag: Beredningens förslag överenstämmer3
med SKU:s.

Det tillägget kronor invånarestörsta är 166 och det största avdragetper
35 kronor invånare.per

Byggkostnader

Beredningens forslag: Tillägg/avdrag för byggkostnader beräknas
utifrån byggkosmadsindex för olika regioner baseras denpåett som
faktiska byggkostnaden ñr gruppbyggda småhus under perioden
1985-1992 och det riksgenomsnittliga återinvesteringsbehovet, som
beräknas uppgå till 2 500 kronor invånare.ca per

Skälen För beredningens förslag: Beredningens förslag överenstämmer
i hög grad med SKU:s.

Beredningen föreslår dock byggnadskostnadsindex differentierasatt
inom lånsnegion Y, Z, AC och Differentieringen1 BD län. består av

inlandskommunerna erhåller index 105 och kustkommunema indexatt
99.

Det tillägget kronor invånarestörsta är 176 och det avdragetstörstaper
172 kronor invånare.per
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Bjølkningsminsløzing

befolkningsminskningBeredningens förslag: Tillägg/avdrag för
tioårsperioden.denbefolkningsminskninutifrånberäknas senastegen

påverkar bådeberedningens förslag: BefolkningsminskningSkälen för
intäktssidanEffekten äroch deras kostnader. påintäkterkommunernas

påverkaskostnader ärberäkna. kommunernasrelativt enkel Huratt
finnsnuvarandebetydligt bedöma. Isvåraredäremot ettsystematt

kom-befolkningsminskning, främstñrsärskilt tillägg attsom avser
inkomstbortfall.pensera

befolkningsminskning räknat i kronorkostnad ökar vidKommunens per
åldersstruktur näreftersom kommunen oftast får kostsaminvånare en mer

inte kan minska kostna-befolkningen minskar och grundpå attav man
befolkningen minskar.lika mycketderna som

inkomstutjämningen minskar intelångtgåendeTill följd denav I
del denbefolkningen minskar. Deninvånareskatteintäktema när iavper

korn-åldersstnrkturinvånare beror påökade kostnaden tyngre gsomper
lfinns lcvar-strukturkostnadsutjämningen. Därutöver enpenseras genom
lstyckkostnader.beror högrekostnad invånare påvarande högre somper iersättningen förmening denna kostnadenligt beredningensDet är som

befolkningsminskning bör kompensera.
kostnaderbedöma hur del kommunensBeredningen har försökt stor av

Beredningenminskas befolkningen minskar.kan når attanser nuva-som
omfattaralltför låg ochersättning för befolkningsminskning ärrande en

tillräcklig hänsyn tillfem inteför kort tidsperiod, nämligen år. Den tar
åldersberoendeframförallt deökade styckkostnader uppstår ide som

befolkningen minskar.verksamheterna när
befolkningsminskningersättningen förBeredningen föreslår därför att

befolk-invånare för varje procentenhetberäknas 50 kronor sompersom
tioårsperioden överstigerningsminskningen för den två procent.senaste

lglesbygdsmodellen förförutsättningenBeloppet beräknat medär att J
grundskolan uppdateras regelbundet.

ivid befolknings-sammanlagda ersättningenFörslaget innebär denatt
till miljoner kronor.minskning från nuvarande miljoner 140ökar 21 Ica

lTilläggen finansieraskronor invånare.Största tillägget 488är per
iinvånare.avdrag kronorgenerellt på 17ett pergenom
I
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Arbetslöshet

Beredningens förslag: Tillägg/avdrag för arbetslöshet beräknas
utifrån den andel befolkningen 16-64 år, varit öppet arbets-av som
lösa eller i beredskapsåtgärder eller arbetsmarknadsutbildning
AMU under den femårsperioden.senaste Om andelen överstiger
riksgenomsnittet plus utgör ersättningen 100 kronorprocent,en perinvånare för varje procentenhet.

Skälen för beredningens förslag: Flera remissinstanser har pekat på
hög arbetslöshetatt medför höga kostnader för bl.a. sysselsättningsbe-

främjande åtgärden
Beredningen behovet näringslivs-att och sysselsättningsbe-anser av

främjande åtgärder bör kompenseras för kommuner med hög arbetslös-
het.

Beredningen föreslår tillägg till de kommunerett har haft högsom en
arbetslöshet. Tillägget bör beräknas 100 kronor invånare försom per
varje procentenhet arbetslösheten inklusive beredskapssåtgärder ochsom
AMU för den femårsperioden överstigersenaste den genomsnittliga
arbetslösheten i riket, plus procentenhet.en

Det största tillägget är 733 kronor invånare. Tilläggen finansierasper
övriga kommuner fåratt generellt avdraggenom ett på 18 kronor in-per

vånare.

Svagt befolkningsunderlag

Beredningens förslag: Tillägg/avdrag för befolkningsunderlagsvagt
beräknas utifrån det regionala och lokala befolkningsunderlaget.

Skälen För beredningens forslag: Flera remissinstanser detattanser ifinns strukturella skillnader betydelse för kostnaderna inteav men som
beaktadeär i SKU:s förslag. Det gäller framför allt skillnader berorsom

på befolkningsunderlagsvagt och långa avstånd, vilket slår igenom inte
minst i de frivilliga verksamheterna.

Beredningen instämmer i kommuner med litetatt regionalt befolk-ett
ningsunderlag kan tvingas sigpå föratt ta vissa servicenäringaransvaret

i befolkningstäta områden sköts det privatasom näringslivet på kom-av
mersiella grunder. Med liten marknad befolkningsunderlag ställer deten
privata näringslivet större anspråk på kommunen för över huvudtagetatt
etablera sig på Förutsättningarna ñrorten. mellankommunaltett sam-
arbete försämras också i takt med avståndet mellan kommunernaatt
ökar. Av bl.a. dessa skäl föreslår beredningen särskilt tillägg förett

befolkningsunderlag.svagt Gnmderna för fastställa sådant tilläggatt ett
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kostnadernahurvisainte gårdeteftersom attsubjektiva,emellertidblir
Förslagetbefolkningsunderlag. attiskillnaderpåverkasprecist avmer

bedömning. Denpolitiskgrundat påsåledes rentårtilläggetinrätta en
vilkabedömningargrundadocksåkonstruktionen är avtekniska rena

rimliga.kangränsvärden varasom
förtilläggetberäkningarnaförgrundtillliggerantaganden avFöljande

befolkningsunderlagregionaltMedbefolkningsunderlag. avseslitetett
medochcentralortfrån kommunens9-milsradieinombefolkningen en

lkom-från3-milsradieinombefolkningenbefolkningsunderlaglokalt en
centralort. imunens

i000överstiger 250befolkningsunderlagetregionaladetdärområdenI
kommersiellafungerakunnanäringslivetprivatadetbedömsinvånare I

befolknings-avseende påmedtilläggsärskiltvarför någotgrunder,
områden.dessaimotiveratinteunderlaget synes

nämndafrånbefolkningsunderlaget avtarregionaladetmedtaktI att
finnsintesåvida det ettökatilläggbehovetbedömsinvånare000250 av

lnegativadeuppvägerviss månibefolkningsunderlaglokalt somstort
lunderlag.regionaltliteteffekterna ettav

harbefolkningsunderlagetregionaladetlokaladetUppgifterna respom |
specialbearbetningKirunaiLantmäteriet Kartorerhållits från genom en

irutstatistik.s.k.SCB:sav
Ienskild kommun utförRBtilläggetberäkna serförModellen att en

iföljande sättpå

FAlb.TrbRB -
i kronorbefolkningsunderlagregionaltlitetför perTilläggRB

invånare.

enligtBeräknasbefolkningsunderlag.regionaltförTilläggTrb
rb/ 100.befolkningsunderlagregionalt250 000följande: -

kronor.nedan 0Albavdragetliksomblir tillägget000rb 250Om

lokaladettillmed hänsynavdragetkorrigerarfaktorEnF som
Beräknaskommunstorleken.tillmed hänsynlbAbefolkningsunderlaget

000/ 000.10020l+folkmängdenenligt följande: å-
åBeräknaslb.befolkningsunderlagetlokaladetförAvdragAlb

befolkningsunderlag/ 100.lokaltföljande:enligt
l

finansierasTilläggeninvånare.kronor2662tillägget ärDet största per
kronor71avdraggenerelltfårövriga kommuner ettalla omattgenom

invånare.per
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Kallørtstillägg

Beredningens förslag: Tillägg/avdrag för kallortstillägg beräknas
utifrån kommunens genomsnittliga för de tidigareprocentsats
kallortstilläggen och den sammanlagda strukturkostnadsersåttning

kommunen erhåller i kostnadsutjåmningen.som

Skälen för beredningens forslag: Beredningens förslag överenstämmer
med SKU:s.

Avtalet kallortstillägg har upphört fr.o.m. årom 1994. Merkostnaden
för kallortstilläggen har emellertid inte försvunnit eftersom tillägget har
omvandlats till normal lön. På kort sikt kan denna merkostnad betraktas

opåverkbar. Frågan de berörda kommunernasom även i framtidenom
ska kompenseras för högre lönelågeett eller kompensationen skaom

börtrappas vidtas nästa större översynav utjämningssystemet.upp av
Eftersom den föreslagna kompensationen för befolkningsunderlag,svagt

arbetslöshet och befolkningsminskning slår igenom i de modifieradenu
beräkningarna har strukturkostnadsersåtmingen för flertalet de berördaav
kommunerna ökat i förhållande till SKU.

Det största tillägget är 646l kronor invånare. Tilläggen finansierasper
övriga kommuneratt fårgenom generellt avdragett 41 kronorom per

invånare.

4.2.6 Beredningens förslag till kostnadsutjämning i
landstingsverksamheter

Som tidigare redovisats föreslår beredningen kostnadstjämningenatt sker
i form tillägg till de landsting eller landstingsfriaav kommuner harsom

struktur. Tillåggen finansierasen ogynnsam med motsvarande avdrag
från de landsting eller landstingsfria kommuner harsom en gynnsam
struktur. Utjåmningen omfattar alla obligatoriska landstingskommunala
verksamheter.

Vid beräkningen strukturella skillnader bör metod tillämpasav en som
innebär landstingens olikaatt verksamheter behandlas för sig, dvs.var
standardkostnadsmetoden. Metoden för beräkna tilläggatt och avdrag bör

densamma föreslås för kommunerna.vara som
Beredningens förslag till faktorer skall ligga till grund försom

utjämningen i respektive verksamhet redovisas i det ñljande. Landstings-
visa siffror redovisas i tabell i18 bilaga 6. Till grund för förslagen ligger
LEU:s studier och förslag, visst ytterligaresamt underlag bered-som
ningen har tagit fram bakgrund remissinstansemasmot synpunkter påav
LEU.
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sjukvårdochHälro-

ochhälso-förkostnaderLandstingensbedömning:Beredningens
iohälsanåldersstrukturen,beroendegradhög avisjukvård är av

bebyggelsestrukturen.befolkningen samt av
i be-hälsolägetpåindikatorerfungerarbästfaktorerDe somsom

medellivslängd.16 årensamboende över samtandelenärfolkningen
liggaåldersstnikturen,medtillsammansdärför,börfaktorerDessa

sjukvårds-ochhälso-utjämningmodell förförgrundtill aven
kostnader.

glesbygd.främstbebyggelsestmktur,medLandsting ogynnsamen

i
tillägg.särskilterhållabör ett

bör Över-utformningdefinitivautjämningsmodellensFrågan om
bidrags-1995 nyttettbeslutet våreninförytterligarenågot omvägas

1996.krafti årskall trädautjämningssystemoch som

ikostnadsut-föreslårLEUbedömning: attberedningensforSkälen
mellanskillnaderpåsjukvård baserasochhälso-förjämningen

andelenmedellivslängd samtochåldersstrukturi frågalandstingen om
lglesbygdmedlandstingvidareföreslårLEU att16 år.ensamboende över
lochvårdenhetersmåföljdtillmerkostnaderförtilläggerhåller avett j

transportkostnader.höga
tillorsakerstudierfrånunderlagomfattanderedovisar avLEU ett

fördelnings-olikasjukvårdenoch samthälso-inomkostnadsskillnader
resursfördelning.internasinförtillämparlandstingvissamodeller som

vid dengrundåldersstniltmren användsofta somkonstaterarLEU att
genomsnittligadeneftersomlandsting,inomresursfördelningeninterna

Ålders-kraftigt.varieraråldersgrupperolikaiinvånarekostnaden per
förklarautsträckningnämnvärdi någondock inteförmår attstrukturen

finnsinvånaresjukvårdskostnaderochhälso- som iiskillnaderde per jenkeltheltLEU, ärenligtorsaken,främstalandsting. Denolikamellan
ffaktorerandramedjämförtmindreär avåldersstrukturiskillnadernaatt
jkostnadsskillnadema.förbetydelse
idärregressionsanalys,multipelhjälpmedhärleddmodell ärLEU:s av

iinvånaresjukvårdskostnademaochhälso-mellan persambanden EstrukturfaktorertänkbaraantalochMLLlandsting ettMalmöhus läns
;har studerats.

hosohälsaindikerakanvariablerolikaprövatharLEU som
defunnitharochkostnader, atthögaocksådärmedochbefolkningen

MLL äriinvånarekostnadenmedsamvarierarbästfaktorer persom
befolkningenmedellivslängden hos16 år,överensamboende personer

genomsnittligadenmedellivslängdMedåldersstrukturen. avsessamt
Andra1989-1993.periodenñrmedellivslängdenåldersstandardiserade

MLLikostnadernamedsamband somuppvisar menocksåvariabler som
ensamboendevariabeln, ärmedsamvarierardeförbl.a.awisar,LEU att

utbildningsnivå.befolkningensmedborgare samtnordiskaickeandelen
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Variabeln medellivslängd fyller också funktion i den LEUen annan av
föreslagna modellen eftersom den omfördelar höga kostnader i livets
slutskede till rätt åldersgrupp. Sjukvårdskostnadema för individ ären
i allmänhet högst i livets slutskede vid vilken ålder dödsfalletoavsett
inträffar. innebärDetta landsting har lägre medellivslängdatt ettom en
än kommer kostnadstoppen"så förskjutas nedåt i åldrarna.ett annat att
På motsvarande kommersätt kostnadstoppen skjutas i åldrar-uppåtatt

i de landsting där har hög medellivslängd. I strikt ålders-na man en en
baserad resursñrdelningsmodell kommer de landsting har högsom en
medellivslängd bli överkompenserade eftersom höga kostnader i livetsatt
slutskede ligger inbakade i genomsnittskostnaden även i något yngre
åldersgrupper.

LEU har vidare konstruerat modell för kompensation merkost-en av
nader för hälso- och sjukvård i glesbygd. Modellen i principutgörs av
två kostnadsfunktioner uttrycker hur kostnaden invånare, vid tvåsom per
olika nivåer befolkningstäthet,på ökar med stigande frånavstånd läns-
sjukhus. Modellen är konstruerad utifrån kostnadsdata från Jåmtland och
Norrbotten.

Vid remissbehandlingen LEU har framkommit del kritik motav en
modellen för kostnadsutjämning i hälso- och sjukvården. Kritiken kan
sammanfattas i följande punkter.

Det kostnadsunderlag ligger till grund ñr konstruktionensom av-
sjukvårdsmodellen, den del gäller glesbygd, är hämtatutom som
från Malmöhus läns landsting. Många modellen därmedattmenar
blir alltför mycket präglad ñrhållandende och den utbudsstrukturav

råder i Malmöhus lån, och den därigenom tenderarattsom att
missgynna landsting med struktur.en annan
Variabeln ensamboende från 16 ochår kritiseras,uppåt främst ñr-

den orättmåtigt skulleatt storstäderna och landsting medgynna
många studenter. Vissa variabeln borde modifieras tillatt attanser
endast ensamboende över 65 år.avse

demAv kritiserar ensamboendevariabeln finns också mångasom-
åldersstrukturen borde väga i modellenatt än vadtyngresom anser

den faktiskt gör.
Vissa kritiserar glesbygdsmodellen, främst för den byggaatt- anses

förpå bräckligt underlag.ett
Några landstingsmå kan ha fasta kostnaderatt är relativtanser- som

högre iän landsting.sett stora

Med anledning remissynpunktema har beredningens sekretariatav
genomfört antal fördjupningsstudier.ett

För beakta den kritik framförtsatt hälso- och sjuk-mot attsom
vårdsmodellen enbart bygger data frånpå Malmöhus lån har liknandeett
dataunderlag inhämtats från ytterligare fyra landsting. frånResultatet de
analyser genomförts dettapå underlag styrker LEU:s slutsatsersom om

kostnaderna förvisso ökar med åldernatt variationerna iattmen
åldersstrukturen endast marginellt kan förklara kostnadskillnadema. Den
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mellankostnadsskillnademaförklaratillbidrarstarkastvariabel attsom
ensamboendeandelenspecialstuderats äri de länsjukvårdsdistrikten som

65ensamboende övertillmodiñerasvariabelnOm att16 år.över avse
Modifierasförklaringsvârde helt.variabelnsförsvinneroch uppåtår
fortfarandedenärensamboende 25 årövervariabeln till att avse

denraktdeneffekten blir motsignifikant motsattastatisktiskt men
typiska student-medlandstingtillkompensationeneftersomförväntade

i LEU:sensamboendevariabelnutbytelederökar. Dessutom ettorter av
förkla-till25-w åråldersindelning t.ex attmedmodell mot annanenen

åldersgränsenvaldaLEUMed densjunker.modellenringsgraden i av
äråldersgränshögre. Dennaväsentligtmodelleniförklaringsgradenblir ,lstatistiken.officiellai dentillämpasdendessutom som lfrämstgällersamboendeförsjukvårdskostnademarelativt högreDe sett

förvårdbehovetpsykiatrin är16-65 Inomår.åldersgruppema ensam-
samrrianboende.förmångdubbelt högre än15-64 åri åldrarnaboende

Även ensamboendeförvårdbehovetmedicinska vården ärdeninom
kirurgin ärdet gäller%.40-50 Närsammanboende,förhögre än ca

lika.iensamboenderespektivesammanboende settstortförvårdbehovet
specialstudielåt göraLEUpåpekasocksåsammanhanget bör attI en

UndersökningULF-undersökningarfrån SCB:sunderlag avav
skillnader iregionalakartläggabl.a.i syfteLevnadsFörhållanden att zñrvårdutnyttjandetvisadestudiedenna gResultatet attohälsa. av

befolkningenriksgenomsnittet för%låg 20 översammanboende som .ca
lsammanboendeförvårdutnyttjandetNorrland låghelhet. I övre ca

riksgenomsnittet.%40 över
landstingfyraunderlag frångjorts påharfördjupningsstudierDe som

styrkeranalysernakan sägasresultat. Sammantagetvarierande attettger
ensambo-medellivslängd ochsigallt visarFramförvariabler.valet av

åldersstruk-material, medani de flestaförklaringsvärdenha högaende
model-värdet påsigvisar detDäremotbegränsat. attvärde ärturens mer
ñrkla-signifikansstatistiskavariablers saintolikakoefficienter,lens

ocksåharmaterialen. Detolikamellan debetydligtvarierarringsvärdet
påmodellen skattasmedger ettintekvalitén datasig påvisat attatt om

landsting.från fleraunderlagsamlat
eftergjortsarbetedetslutsatserdragit vissaharBeredningen somav

finnahardet inte gåttförsta ärLEU. Den attremissbehandlingen attav
Variabelnföreslår.LEUutjämningsmodell denänbättre sam-somen

hälsolägetindikator påfungeratycksden bästmanboende är ensomsom
korrigeringnödvändigMedellivslängden åstadkommerbefolkningen.i en

Beredningenåldersgrupp.till rättslutskedei livetskostnaderhögaav
kostnadsutjäm-för dengrundligga tillmodell bördärför LEU:sattanser

ikraft 1996.träda årskallsjukvårdochning för hälso- som
inför detmodifieraskunnamodellen börärandra slutsatsenDen att

kan det1995. Bl.a.troligen under vårenmodellen,definitiva beslutet om
tidenstabilitet övermodellensstudera samtytterligarefinnas behov attav

indika-finnskostnadsförândiingar. Detdet åretseffekterna senasteav
under deförändringarganska senastekan ha skettdettioner på storaatt
ÄDEL-reformen.eftersläpande effekterföljdbl.a.två åren, avavsom en
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Vid remissbehandlingen LEU har frågan aktualiserats kom-av attom
små landsting för relativt höga fasta kostnader. Beredningenpensera sett

är medveten det, med litet befolkningsunderlag,att kan innebäraettom
vissa merkostnader upprätthålla medatt övriga landet likvärdigen
standard i vården. Merkostnaderna är dock svåra kvantiñera.att
Huruvida dessa skall beaktas i utjämningen är politisk frågasnarast en

bör i samband med utarbetandettas det slutliga förslaget tillsom upp av
kostnadsutjämning för hälso- och sjukvården år 1996.

De beräkningar tillâgg- och avdrag hälso-för och sjukvårdskost-av
nader redovisas i tabell 17 i bilaga 6 grundas i huvudsak på LEUzssom
underlag. Genomsnittskostnaden ñr hälso- och sjukvård 10 206 kro-var

invånare år 1992. Största tillägg är 1 604 kr invånarenor per Norr-per
bottens läns landsting. Största avdraget får Hallands läns landsting med
1 440 kronor invånare.per

Utbildning

Beredningens förslag: Tillägglavdrag för vårdhögskoleutbildning
beräknas utifrån antalet inskrivna studenter.

Skälen för beredningens förslag: Vårdhögskolor finns i samtliga
landsting verksamhetens omfattning varierar. En del vård-men av
högskolekostnadema finansieras med statsbidrag. För närvarande pågår

utredning huvudmannaskapet för och finansieringenen verksam-om av
heten. Beredningens förslag bygger på de förutsättningar gäller,som nu
nämligen landstingskommunalt huvudmannaskap.ett Eftersom kostnads-

för utbildningen vidansvaret vårdhögskoloma i huvudsak åvilar det
landsting för utbildningen är det viktigt det finnssom svarar att
incitament för anordna utbildningsplatser.att Beredningens förslag
överensstämmer med LEU:s ñrslag. LEU:s beräkningar grundar sig, i
brist på underlag antalet studenter, faktiskapå kostnader. Iom
beredningens beräkningar baseras tilläggen och avdragen på antalet
inskrivna studenter i respektive landsting.

Den genomsnittliga kostnaden för landstingen uppgick år 1992 till 123
kronor invånare. Det största tillägget tilluppgår 123 kronorper per
invånare och det största avdraget uppgår till kronor123 invånare.per
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Tandvård

tandvårdförkostnadsutiämningbedömning: NågonBeredningens
ske.bör

LEUliksomBeredningenbedömning:beredningensförSkälen anser
kostnadsskillnaderochbehovs-strukturellautjämningnågonatt av

Kostnadsskillnadema ärmotiverad.intetandvårdenbeträffande synes
obetydligasåledesskulleutjämningochrelativt småtotalt gesett en

effekter.
påtalarlandstingen,nordligasteföreträdesvis deremissinstanser,delEn

upprätt-förmerkostnaderglesbygd har attomfattandemedlandstingatt
ärbefolkningsunderlagetdäri områdenvårdtillfredsställandehålla en

förkostnaderharlandstingStockholms länstillhänvisarMan attsvagt.
Norrbottensmedaninvånarekronortill 426uppgårtandvården persom

invånare.kronortill 827uppgårkostnaderlandsting harläns persom
ikostnadernaöverstigerkostnaderemellertidstad harGöteborgs som

kostnadsuppgifterredovisadebasisNorrland. Påilandstingflertalet av
högreharglesbygdslandstingendra slutsatsensåledes svårt attdetär att

kostnadenhögstalandsting. Denandrakostnader änbetingadestrukturellt
Örebro landsting.länshari riket

Psykiatri

förkostnadsutjämningeventuellbedömning: EnBeredningens
huvudmannaskapsföränd-pågåendedenutredas närpsykiatri bör

stördapsykisktvissavårdförtill kommunerlandstingfrånringen av
genomförd.fulltär

1996januaridenbedömning: 1Fr.o.m.beredningensförSkälen
frånöverförtstördapsykisktvissavårdenförskall varaansvaret av

huvud-omfattningenekonomiskaDentill kommunerna.landstingen av
fram-ochmiljarder kronor,knappt tvåmannaskapstörändringen är

slutförtskallregleringenekonomiskadenunderlag förtagandet varaav
ekonomiskadenöverenskommelserDärefter skalli november 1994. om

landsting.ochmellan kommunerträffasregleringen
kostnads-strukturelladet finnsbedömainte kunnatBeredningen har om

Utform-kommunerna.skall övertasverksamhetskillnader i den avsom
ekonomiskadeberoende hurocksåkostnadsutjämning ärningen avav en

regleringarna görs.
kostnadsutjämningeventuelldärför fråganBeredningen att enomanser

huvud-regleringenbehandlas närstörda börpsykisktvissaför vård avav
slutñrd.mannaskapsförândringarna är
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Övriga verksamheter

Övriga socialdvs. kultur,verksamheter,bedömning:Beredningens
kost-inte omfattasbörverksamheters.k. diverseverksamhet och av

nadsutjämningen.

bedömning över-bedömning: BeredningensberedningensSkälen för
förslag.i med LEU:sensstämmer stort

Kallortstillägg

i landstingkallortstillåggförförslag: Tillägg/avdragBeredningens
kallortstillägg år 1992.utbetaldafaktisktbasisberäknas på av

överensstäm-förslagförslag: BeredningensberedningensSkälen for
med LEU:s.mer

Merkostnadenfr.o.m. år 1994.upphörtkallortstillägg harAvtalet om
tillägget harförsvunnit eftersominteemellertidharför kallortstilläggen

betraktasmerkostnaddennasikt kanlön. kortomvandlats till normal På
framtiden skailandstingenberörda ävendeopåverkbar. Frågan omsom

kompensationen skaellerlönelägeför högre trappaskompenseras ett om
utjämningssystemet.översynvid nästa störrebör tas avav upp

446fårNorrbottenlandstingtill fyra mestTilläggen utgår varav
landsting fårallafinansierasTilläggeninvånare.kronor attgenomper

kronor invånare.avdrag 20generelltett perom

ikostnadsutjämningförslag tillBeredningens4.2.7
delathuvudmannaskapetdär ärverksamheter

innebärkostnadsutj âmningenkonstruktion attñrslag tillBeredningens av
iinnebärhuvudman. Detinteverksamhet ochdenna byggs perupp per

respek-inom kommun-skerkostnaderutjåmningenprincip också att av
bedrivsverksamheterflestaeftersom delandstingskollektivettive av

delat,huvudmannaskapetdockvissa kanhuvudman. Förendast varaen
kostnadsutjämningen.vilket påverkar

harlänlandstinget ibedrivsverksamhet ettOm permanent menaven
landstingeti principdeti län, ärkommunernaövertagits ett annat somav

det ärmedani första falletför struktur detavdragtillägg ellerskall
andrai detavdrag för strukturellertilläggkommunerna skasom

strukturellahardeemellertid kommunerna,fallet. förutsätterDetta att om
form,ikompensation för struktur Lex.har fåttmerkostnader, inte annan
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skatteväxling. I fall blirså de dubbelkompenserade degenom en om
samtidigt får tillägg i strukturkostnadsutjämningen.

För undvika sådan dubbelkompensation finnsatt två alternativ. An-en
tingen tillägget eller avdraget för struktur för det landstingtas ut som var
huvudman för verksamheten i utgångsläget. Alternativt kan skattesatsen
i det län ändrat huvudmannaskap justeras så strukturdelen dvs.attsom
den del kostnaden till följd strukturella förhållanden avvikerav som av
från genomsnittskostnaden i redan gjord skatteväxling återställs.en

Ett helt för inkomst- och kostnadsutjämning skulle i principnytt system
behöva kombineras med revidering alla de ekonomiska regleringaren av

ÃDEL-re-gjorts vid tidigare huvudmannaskapsförändringar,som t.ex.
formen. främstaDet skälet förutsättningarnaär för sådana regleringaratt
blir annorlunda jämfört med tidigare kostnads- och inkomstutjäm-om
ningen får uppläggning den beredningen föreslår. Det emel-en som vore
lertid inte rimligt riva alla tidigare överenskommelser såvidaatt inteupp
de berörda huvudmännen önskar det.göra De eventuella snedheter som
i övrigt kan finnas måste därför kvarstå. Med beredningens förslag
skapas emellertid inför framtiden riktiga förutsättningar för skatteväx-
lingar, där kostnadsutjämningenäven ligger med faktor.som en

För närvarande finns fyra verksamheter där huvudmannaskapet mellan
kommuner och landsting skiljer sig mellan länen. Det gäller kollektiv-
trafik, äldreomsorg geriatrik och hemsjukvård och färdtjänst samt
omsorgsvånd. Vid utformningen kostnadsutjämning för dessa verk-av en
samheter bör bl.a. hänsyn till skillnaderna i huvudmannaskaptas ärom

ellerpermanenta
Kollektivtrafik, äldreomsorg och färdtjänst är verksamheter där

skillnaderna i huvudmannaskap kan betraktas vilketpermanenta,som mer
innebär kostnadsutjämningen bör utformasatt utifrån de förutsättningar

gäller. När det gäller geriatrik och hemsjukvård föreslås ingensom nu
specifik kostnadsutjämning, den ingår i den allmänna kostnadsut-utan
jämningen ñr äldreomsorg respektive hälso- och sjukvård. Beredningen
föreslår inte heller kostnadsutjämningnågon för färdtjänst eftersom det
för närvarande saknas underlag för bedöma eventuella strukturellaatt
kostnadsskillnader.

I fråga omsorgsvården deär nuvarande skillnaderna i huvudmanna-om
skap tillfälliga, eftersom kommunerna i samtliga län skall ha övertagit
huvudmannaskapet den december31 1995. Kostnadsutjämningensenast
bör därför utformas utifrån de förutsättningar kommer gällaattsom
fr.o.m. 1996.

Kostnadsutjåmning för sådana verksamheter där det finns permanenta
skillnader mellan länen i fördelningen huvudmannaskap, bör beräknasav
med utgångspunkt i den normala huvudmannaskapsfördelningen mellan
kommuner och landsting i riket helhet. Eventuella avvikelser frånsom
den normala fördelningen kan sedan regleras via skatteväxlingar i
respektive län såvida sådana inte redan har skett.
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Kollektivtrafik

kollektivtrafik beräk-avdrag förforslag: Tillägg ochBeredningens
en/flerkämighettäthet,variablema gleshet,länsvis utifrån samtnas

skärgård.förekomsten av
25 %.reduceras medavdragentilläggen ochberäknadeDe

ochkommunernaavdrag mellantillägg ellerFördelningen av
huvudmanna-normalasker efter denrespektive länlandstinget inom

hälften.dvs. hälftenskapsfördelningen, -
gälleroch MalmöGöteborglandstingsfria kommunernade attFör

utsträckningi deneller avdragför tillägg motde svararsomsvarar
kollektivtrafik.kostnader förtotalaandel länetskommunens av

i länmellan kommunernatillägg eller avdragFördelningen ettav
fallfaktiska i vissa överens-grunder densker enligt samma som

kollek-kostnaderna förmellan kommunernafördelningenkomna av
tivtrafik.

tillförslagforslag: harberedningens LEUSkälen till ettpresenterat
och avdragtillägginnebärkollektivtrafikenkostnadsutjämning för attsom

Beräkningen utgårför varje länberäknasför kollektivtrafik sammantaget.
kollektivtrafik ochinvånare förkostnadengenomsnittligafrån den per

trängsel-glesbygdsproblemfångar såvälvariablerbaseras på somsom
resebehovbeaktas detVidarestorstadsområdena.problem i stora som

och arbetsplatserbostäderarbetsmarknadsregioner därfinns i enkämiga
ifinnsproblembeaktas deifrån varandra. Dessutomligger långt som

delfaktorer kanMed dessamed många öar.skäigårdskommuner storen
förklaras.kollektivtrafikenikostnadsskillnadernuvarandeav

innebärkollektivtrafikenkostnadsutjämning Brförslag till attLEU:s
enligtskall fördelasrespektive länstruktur iavdrag förtillägg och

hälften kom-nämligen med påhelhet,i riketnormalfördelningen som
avdragellerFördelningen tillägglandstinget.hälftenoch på avmunerna

be-ske medföreslår skalllän LEUinommellan kommunerna ett samma
kommuner.för allalopp invånareper

i länoch landstingfördelning mellan kommunerförslag till ettLEU:s
förutsättningar:bygga på tvåskulle kunna sägas

ochmellan kommunernormala fördelningenhälften denHälften är-
kollektivtrafik.ñrhuvudmannaskapdet gälleri län närlandsting ett

hälftenhuvudmannaskapsfördelningen änärde fall2. I annanen -
landsting.ochmellan kommunerskatteväxling sketthälften, har en

ñrkostnadfaktiskbaserats påskatteväxlingen harDärvid attantas
strukturellinklusivekostnaddvs. totalverksamheten,den övertagna

harDärigenomför riket.genomsnittliga kostnadenfrån denavvikelse
stniktur, ochkompensation förfåttredanhuvudmannenden nye

kostnadsutjämningen.tillha det gångsåledes inteskall genomen
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Huruvida den andra förutsättningen uppfylldär i verkligheten är svårt
bedöma.att

Vid remissbehandlingen LEU har framkommit hel del kritik motav en
förslaget. Kritiken har framför allt riktats valt faktorermot att man som
förklarar faktiska kostnadsskillnader, ifrågasätta dessa berorutan att om
på struktur eller servicenivå. Många förespråkar därför modellen inteatt
skall tillåtas slå igenom fullt Mot bakgrund det föratt ut. attav
närvarande inte finns underlag för fastställa hur delatt stor av
kostnaderna är service respektive struktur beredningen detattsom anser

rimligtär tilläggen och avdragen reduceras med 25 96. finnsDet föratt
närvarande inte saklignågon gnmd för just denna denprocentsats, utan
är betrakta politisk bedömning. Det är emellertidatt rentsom en
angeläget följa kostnadsutvecklingen och framöver söka förbättraatt att
underlaget detnär gäller strukturellt betingade kostnadsvariationer inom
kollektivtrafiken.

Vissa remissinstanser har ifrågasatt LEU:s förslag fördelningenattom
tillägg och avdrag mellan kommunerna och landstinget inom länettav

skall ske utifrån den normala huvudmannaskapsfördelningen. Bl.a. har
denna synpunkt framförts Stockholms läns landsting harSLL,av som
hela ñr kollektivtrafik i Stockholms län, och där den valdaansvaret
lösningen har ekonomisk betydelse. Enligt beredningens uppfattningstor
kan fördelningen tillägg eller avdrag mellan kommuner och landstingav
i län i och ñr sig göras även utifrån den faktiskaett huvudmannaskaps-
fördelningen. innebärDetta emellertid skattesatsernas fördelningatt
kommuner respektive landsting i län blir missvisandenågot ochett att
fördelningen länets intäkter mellan kommuner och landsting kan på-av
verkas ickepå önskvärt sätt. Det innebär vidareett kostnadsutjäm-att
ningen för landstingen respektive kommunerna inte kommer jämntgåatt

För den enskilde skattebetalaren i länet blir det emellertid ingenupp.
skillnad.

Beredningen dock, i likhet med LEU och bakgrund vadmotanser av
fördelningen tillägg och avdrag bör ske utifrånsagts, att densom nu av

normala huvudmannaskapsfördelningen i riket. För underlättaatt en
rimlig lösning för kanSLL övervägas avveckla de bidrag SLLatt som

till vissa kommuner i skatteutjämnande syfte. Behovet dessager av
bidrag minskar med beredningens föreslagna system.

Några remissinstanser har också ifrågasatt LEU:s förslag detnär gäller
fördelningen tilläggen eller avdragen mellan kommunerna i län,av ett
inte minst bakgrund kostnaderna för kollektivtrafikmot kan varieraattav
ganska kraftigt mellan kommunerna. Större städer har ofta betydligt
högre kostnader än landsbygdskommuner. LEU föreslårt.ex. fördel-att
ningen tillägg eller avdrag mellan kommunerna i län skall ske medettav

belopp invånare för alla kommuner. Detta skulle emellertidsamma per
kunna innebära nackdelar för dem med höga kollektivtrafikkostnader,
främst större städer och skärgårdskommuner. Beredningen föreslår i
stället tilläggen eller avdragen ñrdelas efteratt principersamma som
gäller i fråga kostnadsfördelningen mellan kommuner för kollektiv-om
trafiken i respektive län.
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utvecklingsstördapsykisktOmsorger om

omsorgsverk-förkostnadsutjämningbedömning: EnBeredningens
kostnadsskill-underlagbättreförst närutformaskansamhet ett om

betalnings-framtidadetfråganoch närtillgängligt,finnsnader om
lösts.haransvaret

1995decemberden 31bedömning: SenastberedningensforSkälen
utvecklingsstördapsykisktförhuvudmannaskapetskall omomsorger

frånöverförtservice LSSochstöd1993:387SFSenligt lagen varaom
strukturellautjämninginnebärDettill kommunerna. attlandstingen aven

kostnadsutjämningenibör skeomsorgsverksamhetförkostnadsskillnader
för kommuner.

förhuvudmannaskapetöverföringenmedsamband omsorgemaI av
detaktualiserats närproblemhar tvåtill kommunernalandstingenfrån

snedfördel-gällerDetmellan kommuner.kostnadsñrdelningengäller ena
harproblemlän. Dettainommellan kommunernakostnader ettningen av

utjämningssystemmellankommunalalösasövergångsvis kunnat genom
kostnadersnedfördelningengällerproblemetandralänet. Detinom av

utomlänspatienterde s.k.avseendehandi förstalänen, sommellan
vårdhemskommuner.iboendesärskilttillvårdhemsvistelsefrånövergått

vårdhemskommunema atthuvudmannaskapsförändringen kommerEfter
patienter.dessaförekonomiskafå bära detsjälva ansvaret

föreslagitnyligen1994/95:77 ettpropositioniRegeringen har en
möjlighet öppnasinnebärinförande LSS atti lagentillägg ensomavom

varittidigareenskildförlandstingfall föri vissa att somett person,en
landsting tilldetmedträffa avtallandstingsområdet,inombosatt vars

boendesärskiltförkostnadsansvarflyttat,frågaiområde ompersonen
in-enligtspecialsjukhusellervårdhemboende påförellerenligt LSS

kommunskall ävenMöjlighetentill LSS.ñrandelagen avsomenavse
Sådanavårdhem.ellergruppbostäderförövertagitlandstinget ansvaret

andra insatseromfattaskallboende ävenförkostnadsansvaravtal om
träffa avtalbefogenhetendockbörpropositionen attEnligtenligt LSS.

före denskettflyttningargällatillbegränsaskostnadsansvar att somom
skallkommunaliseringeninnandvs.januari 1996, varaomsorgema1 av

januari 1995.i kraftträda 1föreslåsLagändringengenomñrd.helt
biståndtillbetänkande RättensittSocialtjänstkommittén iVidare har
social-ändring iföreslagit1993:30SOUsocialtjänsteninom en

avtalträffaskall kunnakommunerinnebördenmedtjänstlagen att om
folkbokförda iärinte längreförboendeellervård personer som

förföremålf.n.och ärremissbehandlatsharBetänkandetkommunen.
regeringskansliet.iberedning

underslutbetänkandesittläggakommerSocialtjänstkommittén att
1994.hösten

omsorgsvården.ikostnadsutjämningbehandlat fråganharLEU om
behovsskillnaderstrukturellafinna störrenågrainte kunnatharLEU
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mellan län eller kommuner till är födda.omsorgstagamaom man ser var
Däremot kan konstateras det finns kostnadsskillnaderatt stora bl.a.som
beror på faktiskt är bosatta,omsorgstagarna vilket i sin harvar tur ett
samband med utbudet vårdresurser.av

LEU har prövat möjligheten basera strukturkostnadnadsutiämningatt en
på antalet i län elleromsorgstagare kommun.ett Denna fim-ansatsen

dock inte i praktiken eftersom sättet förtecknagerar att omsorgstagama
skiljer sig åt mellan länen respektive kommunerna. Vidare finns bety-
dande kostnadsskillnader mellan olika vårdformer.

För enskilda kommuneratt med många och kostsamma vårdanlägg-
ningar inte skall drabbas oñrskyllt huvudmannaskapsförändringav en
bedömer LEU betalningsansvaret föratt institutionerpåomsorgstagare

nationell och regional karaktär skyndsamt utreds.av
Beredningen bedömer förutsättningarna ñratt föreslå metod föratt en

kostnadsutjämning i verksamhet enligt LSS inom för bidrags- ochramen
utjämningssystemet för närvarande begränsade.är De främsta skälen till
detta är dels de viktigaste orsakernaatt till kostnadsskillnadema inte är
tillräckligt klarlagda och dels överñringama huvudmannaskapetatt av
ännu inte slutfördaär och reglerade.

Orsakerna till nuvarande kostnadsskillnader i omsorgsvården är svåra
bedöma eftersomatt verksamheten bedrivs olika huvudmän, är olikaav

organiserad och eftersom det för närvarande sker kraftig omstruktu-en
rering vården. Inom för beredningens arbete har inteav funnitsramen
möjligheter göra detaljeradeatt studier kostnadsskillnadema.mer av

Vilka faktorer bör ligga till grund för eventuell kostnads-som en
utjämning bl.a.år beroende vilka faktorer har störst betydelse ñrav som
kostnadsskillnader och, kostnaderna främst antaletstyrsom av omsorgs-

enhetligtagare, ñrteckning/registreringav kanom en omsorgstagareav
frambringas.

Rent tekniskt kan kostnadsutjämning lösas inom för bidrags-en ramen
och utjämningssystemet eller på andra sätt. Frågan det framtidaom
betalningsansvaret måste emellertid lösas innan för kostnads-ett systern
utjämning kan utformas.

Sammanfattningsvis har beredningen gjort bedömningen kost-att en
nadsutjåmning, med hänsyn till omständigheterna, inte kan utformas
inom beredningens tidsram, och Socialdepartementet iatt samarbete med
främst Kommunförbundet därför bör för den fortsattata hante-ansvar
ringen frågan. Beredningen har också framfört dessaav synpunkter i en
skrivelse till Socialdepartementet.

Beredningen det är sekundäratt fråga hur kostnadsutjäm-anser en
ningen löses tekniskt. Det finns olika alternativ är tänkbara. Densom
primära frågan är utifrån vilka grunder kostnadsutjämning bör ske fören

alla kommuneratt skall få likvärdiga ekonomiska förutsättningar att
bedriva verksamhet enligt intentionerna i LSS.en
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länenUtjämning inom4.2.8

mellankommunal ochtillgenerellbedömning: rättEnBeredningens
bör övervägas.utjämninginomregional

iexplicitintebedömning: ingårberedningens DetförSkälen
inomutjämningssystem ettutreda fråganuppdragberedningens att om

frågan.aktualiseraändåBeredningen villlän.
ellerinomregionalförformernärvarande olikaförfinnsDet

lagstiftning.olikareglerasvilkautjämning,mellankommunal genom
utjämninginomregionalsedan 1978finns årStockholms länI somen

landstingetharEnligt lagen1070.särskild lag SFS 1992:iregleras en
i syftelandstingetinomtill kommunerna attoch lånbidraglämnarätt att

skatteutjämning.främja
områdenainomämning finnskostnadsutjñrMellankommunala system

haskallsamtliga länihuvudmannaskapetomsorgsvånd, därochsärskola
De1995 utgång.vid årstill kommunernalandstingenfrånflyttats över

innehåller bl.a.verksamheternaaktuelladereglerarspeciallagar ensom
lämnalän rättinomkommunerna attbestämmelsesärskild ettsom ger

kostnadsutjämning.fördet behövsvarandratillbidrag om
lagsärskildikollektivtrafik regleraskringsamarbeteInomregionalt en

ochvilken kommunerenligthuvudmannaskap,1978:438SFS om
och kan görakollektivtrafikenförlandsting har gemensamt uppansvar

kostnaderna.fördelningensinsemellan avom
kommunalförbund.i formockså skekansamverkanInomregional av

bl.a.ingickKEKkommitténKommunalekonomiskatilluppdragetI
län.Stockholmsiutjämningeninomregionaladenfråganövervägaatt om

samhällsekonomiskekonomi iKommunalbetänkandei sittföreslogKEK
Motiveringenawecklas.den skulle att1991:98balans... SOU att var

blirutjämningssystemparallellauppgift ochstatligutjämningen är atten
Vidareansvariga.politisktochallmänhetenbådesvåröverskådliga för

föreslogKEKutformningmed denutjämningssystemskulle nyttett som
årsI 1992utjämningssystem.kompletterandeminska behovetockså av

statsbidragtillinnehöll förslagbl.a.kompletteringsproposition, nyttsom
denföreslogs ocksåbil 21992/932150, attkommuner prop.för

förstavvecklas,län skulleStockholmsutjämningen iinomregionala men
efterdvs.fullti kraftstatsbidragssystemet trätt ut,sedan det nya

slut.övergångstidens
kostnadsutjämning lederochinkomst-förslag tillBeredningens

nämligendrog,KEKden ettslutsats atttillegentligen somsamma
ochutjämning inkomsterlångtgåendeinnebärnationellt system avensom

strukturellaandraochi behovtill skillnaderhänsynäven tarsom
regionalasärskildamedkompletterasbehövaskallförutsättningar inte

avvecklas,därförbordesyfte. Systemetdelvismed mensystem samma
i kraft.trättsedan detförst systemetnya
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Beredningen kan emellertid konstatera det även med beredningensatt
förslag till utjâmningssystem kvarstår vissa olösta problem.

I vissa verksamheter, åtgärder för flyktingar ocht.ex. omsorger om
utvecklingsstörda, varierar behoven olika skäl mycket starkt ochav
verksamheten kan därmed få mycket sned ñrdelning, både inom ochen
mellan regioner. Det är mycket fångasvårt de inom region var-ie-att en
rande behoven i nationellt för kostnadsutjämning.ett system

Det beredningen föreslagna ñr kostnadsutjämning byggersystemetav
på ansvarsfördelningen mellan kommuneratt och landsting lika i allaär
län. För verksamheter där huvudmannaskapet successivt flyttas från en
nivå till kan kostnadsutjämningen först när alla länen annan anpassas
genomfört ñrändringen. Under övergångstiden blir kostnadsutjämningen
sned, vilket också gäller för sådana verksamheter där inte beredningenav
huvudmannaskapsfördelningen är densamma för alla län.

Beredningen konstaterar vidare behovet regionala lösningaratt av
förefaller öka i betydelse inom olika områdenatt innefattas i densom
kommunala kompetensen, trafik, kultur och boende.t.ex. Dessa och
andra närliggande frågor behandlas för närvarande Regionbered-av
ningen har till uppgift utforma förslag den offentligaattsom om
verksamhetens uppbyggnad och indelning regionalpå nivå.

Beredningen har inte tillräckligt underlag för någraatt presentera
förslag i denna fråga, den ändå så väsentlig den börattmen anser pass
övervägas ytterligare. SLL:s rätt till inomregional utjämning bör kvarstå
under övergångsperioden innan iträtt kraft.ett Det kannytt system
finnas skäl därefter överväga utvidgningatt rätten till gälla allaatten av
lån. Frågan behovet och formerna för mellankommunal och inom-om av
regional utjämning bör enligt beredningens uppfattning övervägas ytter-
ligare; lämpligen efter Regionberedningen har avslutatatt sitt uppdrag.

4.3 Statsbidrag

4.3.1 Direktiven

I direktiven görs vissa uttalanden med anknytning till statsbidragen.
Bl.a. sägs inkomstutjåmningen inte böratt beroende nuvarandevara av

bidragsnivå.
Vidare sägs ekonomiska regleringar mellanatt och kommunsek-staten

skall kunna ske samlattorn med och metod, vilkenoavsett typen samma
åtgärd skall regleras. Det uttrycks krav regleringamaav ettsom attsom

skall kunna göras på sätt omfattar alla kommunerett respektivesom
landsting.
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4.3.2 Landstingsekonomiska utredningens förslag

LEU föreslår inkomstutjåmning i princip finansieras inom lands-en som
tingskollektivet, statliga tillskott. föreslårLEUutan också statsbi-att
dragen, då inte behövs för utjâmningen, i stället läggs utsom ettsom
generellt bidrag i kronor invånare i landstinget. Bidraget kan däri-per

utnyttjas för ekonomiska regleringar enligt de krav direktivengenom som
anger.

Remissinstansema har i ställt sig bakom förslaget,stort med undantag
Kommunñrbundet.av

4.3.3 Beredningens förslag till generella statsbidrag

Beredningens förslag: Beredningen föreslår huvuddelenatt stats-av
bidragen till kommuner respektive landsting i formutges ettav
generellt statsbidrag i kronor invånare.per

Det nuvarande avdraget i kronor invånare från skatteinkom-per
föreslås avvecklas för såväl kommunerstema landsting.som

Skälen för beredningens förslag: Följden införa inomkom-att ettav
munalt för inkomstutiämning är utjämningensystern därmed bliratt
sjålvñnansierad och statsbidragen därmed kan fördelasatt ettsom gene-
rellt bidrag i kronor invånare, lika för alla och oberoende skatte-per av
kraft och skattesats. Med sådant generellt bidragett direktivensuppnås
krav på bidraget skall omfatta alla ochatt därmed erhålleratt staten ett
instrument för generella ekonomiska regleringar.

Ett generellt bidrag med fast belopp invånare innebärutges ettsom per
också avdraget från skatteinkomstemaatt kan nettas" bort omför-utan
delningseffekter.

För kommunerna det generella bidraget totalt vadmotsvarar som
återstår nuvarande bidragsram på 38 miljarder år 1994, sedan denav ca
minskats dels med de nuvarande avdragen 8,7 miljarder och delsom ca
det underskott iuppstår inkomstutjämningen för kommunersom om
0,3 miljarder kronor.

För landstingen det generella bidraget totaltmotsvarar vad återstårsom
nuvarande bidragsram på 10 miljarder sedan den minskats med deav ca

nuvarande avdragen 3,5 miljarder och sedan ökats med det över-om ca
skott uppstår i inkomstutjämningen för landsting.som
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5 Samlade effekter beredningensav

förslag

5.1 Effekter beredningens förslag iav
ettårsperspektiv

5.1. 1 Beräkningsförutsättningar

Utfallet det bidrags- och utiämningssystem beredningen föreslår,av som
och beskrivits i kapitel redovisas i tabellerna i bilagasom 6.

Underlaget för beräkningarna kostnadsutjämningen för kommunerav
redovisas i tabellerna i6-12 bilaga 6. Tabell 6 är sammanfattningen av
kostnadsutjämningen för kommunerna, med uppdelning på dess rörliga
respektive lasta del den rörliga uppdateras med faktorer varje år.nya
Övriga tabeller redovisar underlaget för tabell 6 olikapå detaljnivåer och
med olika indelningar. En närmare beskrivning respektive tabell görsav
i bilagan. Ett räkneexempel redovisas också.

Underlaget för beräkningarna kostnadsutjämningen för landstingav
redovisas i tabellerna 17-18 i bilaga 6.

Beräkningarna rörande inkomstutjåmningen redovisas i bilaga i tabell
S för kommunerna och i tabell 16 för landstingen.

En samlad redovisning kommunernas respektive landstingens in-av
täkter med beredningens förslag igörs tabell l i tabellerna 2 respek-samt
tive 13 i bilaga 6. Siffrorna 1994 års skatte- och bidragsnivå.avser

Jämförelser mellan nuvarande intäkter och intäkter enligt beredningens
förslag redovisas i tabell för4 kommuner och i tabell 15 för landsting.
Jåmförelsema görs i 1994 års nivå 1994 faktiskaårs intäkter, vilkamot
specifiseras i tabellerna 3 respektive 14. I tabellerna och4 15 i bilaga 6
görs jämförelser även med hänsyn till de införandereglertagen som
beredningen föreslår.

I följande avsnitt görs vissa analyser utfallet beredningensav av
förslag.

5.1.2 Utfall inkomst- och kostnadsutjämningenav

Huvudsyftet med de ñreslagna utjämningssystemen är utjämna deatt
ekonomiska förutsättningarna mellan kommunerna respektive mellan
landstingen. Detta sker enligt beredningens förslag dels inom-genom en
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kost-strukturellaförutjämningdelsinkomstutjämning,kommunal en
nadsskillnader.

ochinkomst-föreslagnadenutfalletredovisasnedanoch 2tabell lI av
utfallet påredovisastabell 1Ikommunerna.förkostnadsutjåmningen

ochMalmöGotland,landstingsfria kommunernamed delänsnivå tre -
kommungruppsnivå.utfallet påredovisastabell 2IGöteborg separat.-

förgenomsnittsväxden årbefolkningsvägdaredovisas ärsiffrorDe som
siffror påmotsvaranderedovisasbilaga 6Iinget1994, annat anges.om

kommunnivå.

kronorlänsviskommuner,lmstnadsutiämning mellanochInkomst-1Tabell
intörandereglerExklusive1994.årinvånareper

TotaltKostnads-Inkomst-län
utjämningutjämning

-18421042-2884Stockholm
-157-457300Uppsala
140-658518Södermanland -259-548806Östergötland
463-7581221Jönköping

1068-4241492Kronoberg
10606961757Kalmar
121-9461067Blekinge
669-10201689Kristianstad

-324-793469Malmöhus
0-13101311Halland

-309-653344BohusQöteb. och
505-461966Alvsborg

1028-7991827Skaraborg
627-4361063Yârmland
628119509Orebro

-953-888-66Västmanland
867-62930Kopparberg
157-482640Gävleborg
68-38106Västernorrland

441828981520Jämtland
17231364953Västerbotten

16871871184Norrbotten -
39878463141Gotland
1360951410Malmö

17-7217-934Göteborg

Stockholms länidet kommunernatabell är1framgår somSom av
uttryckt iutjämningen,inettobidragsgivamade störstaärsammantaget

erhållerGotlandJämtlands läni samtKommunernainvånare.kronor per
nettobidragen.de största
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Tabell 2 lnkomst- och kostnadsutjänming mellan kommuner, kommun-perkronor invånare. Exklusive inñrandereglergruPP per

Kommungrupp Inkomst- Kostnads- Totalt
utjämning utjämning

Storstäder l 864 1549 -316-Förorter -2351 -361 -2712
Större städer 3 1 -526 -495
Medelstora städer 838 -609 229
lndustrikommuncr 1065 -693 373
landsbygdskommuner 3107 -63 3043
çlesbygdskommuner 2290 4421 6710
Qvriga, större 1419 -445 974
Ovriga, mindre 1959 -202 1756

På kommungruppsnivå är det förortskommunerna är de störstasom
nettobidragsgivama. De största nettobidmgen erhåller landsbygdskom-

och framför allt glesbygdskommunema.munerna
I tabell redovisas3 utfallet den föreslagna inkomst- respektiveav

kostnadsutjåmningen för landstingen och de landstingsfria kommunerna.
Som framgår tabellen år det de nordligaste länen Gotland,treav samt
Malmö och Göteborg år de största nettobidragstagama. Störstasom net-
tobidragsgivare Hallandsär läns landsting landstinget i Göteborgssamt
och Bohus lån.

Tabell 3 lnkomst- och kostnadsutjämning mellan landsting kronor perinvånare. Exklusive införanderegler

Landsting Inkomst- Kostnads- Totalt
utjämning utjämning

Stockholm -1976 1384 -592
Uppsala 192 -1012 -820
Södermanland 320 -736 -4 6l
Östergötland S45 -872 -327
Jönköping 810 1053 -243-Kronoberg 885 -1318 -432
Kalmar 1052 -609 443
Blekinge 715 -901 -186
Kristianstad 1073 -1 190 17-1
Malmöhus 288 -1 132 844
Halland 683 -1795 -1112
çöteb. Bohusoch 173 -1178 -1005
Alvsborg 565 -1319 -754
Skaraborg 1093 -1378 -286
Yârmland 600 131 732
Orebro 328 -459 13l-Västmanland -40 -624 -664
Kopparberg 460 128 332-Gävleborg 423 577 1000
Västernorrland 58 42 100
Jämtland 927 1087 2014
Västerbotten 569 1077 1646
Norrbotten 102 2105 2003-
Gotland 1947 679 2626
Malmö 254 1810 2064
Göteborg -579 1874 1295
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nuvarandeochförslagetutfalletmellanJämförelse5.1.3 av
kostnader

förutsättningarskapauppgift ärstatsbidragssystemets attföreslagnaDet
sammainvånarnaerbjuda stan-kunnalandstingochför kommuner att

minskadeförförutsättningarskapaskall ocksåpris". Detdard till samma
service,iskillnaderberor pådessasåvitt inteutdebiteringskillnader i

effektivitet.ochavgifter
viktigtdetärföreslagnautfallet i de systemenbedömningVid aven

Således ärutjämningen.medsyftetutgångspunkt isinanalysen taratt
utdebite-förkorrigeratutjämningen,efterresultatetekonomiskadetdet

kommunenvisarserviceskillnader,ocheffektivitets-,rings-, omsom
utfallsanalys"förlorare". Enellervinnarelandstinget äreller somen

ochskatterinükter summanmellanjämförelsepåbygger avsummaen
inteförslagstatsbidragssystem beredningensoch ii dagensbidrag ger
tillleverföreslagnadei vad månbesked systemendirekta uppnågra om

utfalls-sådanförutsättningar. Enekonomiskalikvärdigaintentionerna om
föreslagnadeomfördelningseffektervilkabeskedenbartanalys omger

med sig.förutjämningssystemen
huruvidafråganpåutfallsanalysrättvisandeheltEn omsvarsom ger

åstadkommaär svårförutsättningar uppnås attekonomiskalikvärdiga
väsentligaisigskiljer åtredovisningsprinciperkommunernaseftersom

jäm-bygger påbästatorde detanalys svaretavseenden. Den engesom
standardkostnads-beräknadeställskostnaderredovisade motdärförelse

olikaförkorrigeratsmöjligtsåvittkostnadernadärochersättningar
andrahuvudmannaskap. I stegskillnader i ettredovisningsprinciper och

tänkaskankriterierantalutifrånavvikelseranalyseras större ett som
beror påIntäktsskillnaderservice.effektivitet ochskillnader ispegla som

Inkomstutjäm-analyser.djupareingamotiverarutdebiteringssatserolika
in-likaoch kommunerlandstingalla storaprincipiningen garanterar

skattesatser.enhetligavidinvånaretäkter per
bok-enligtkostnaderredovisadejämförsnedanoch 5tabellerna 4I

kom-förstandardkostnadsersåttningarberäknademedslutsstatistiken
viktigtprisnivå. Det äri års1992tillsammanslandstingenochmunerna

ianalyseraslandstingssystemet ettrespektiveutfallet i kommun-att
i deutfalletbildfelaktigheltfåfall kansammanhang. I annat avman en

uppfattasanblick kanförstavidDetföreslagna som ensystemen. ensom
heltfalli vissakandelsystemeniunderkompensationeller ettöver- av

exempel kan näm-huvudmannaskap. Somiskillnaderhållet bero påoch
frånverksamhetlän överNorrbottensikommunerna tog merattnas

ÄDEL-reformen geria-medsambandiandra kommunerlandstinget än
Norrbottenifick kommunernadettahemsjukvård. Förvisstrik och en

liggerbeloppskatteväxlade påeftersom ettkompensation somextra man
riksgenomsnittet.90 öre överca

ochgeriatrikenbeträffarvadkostnadsskillnaderstrukturellaEftersom
detinnebärlandstingenförutjämningssystemetihemsjukvånden hanteras

standardkostnadsersättningteoretisklandsting fårlänsNorrbottensatt en
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ñr verksamheter bedrivs huvudman. Norrbottenslands-som av annan
tinget behöver dock denna ersättning för kunna hållaatt motsvarande 90
öre lägre skatt än andra landsting. iSett skattebetalarperspektivett är
åtgärden nödvändig eftersom Norrbottenskommunema till följd denav

riket avvikandegentemot huvudmannaskapsfördelningen kommer haatt
motsvarande 90 öre högre kommunalskatt.

Den redovisade differensen på 1 868 kronor för+ Norrbottenslands-
tinget i tabell 4 nedan är således inte fullt lika den kanstor verkasom
vid första påseende.ett Eftersom 90 öre på skatten kostnadmotsvarar en
på 900 kronor invånare bör landstingetsca överskott reducerasper med
motsvarande belopp. Norrbottenskommunemas underkompensation i
kommunmodellen är nämnda skål i praktiken inte större änav 2 500ca
kronor invånare.i per

i

l Tabell 4 "intäkter"lJämförelse mellan kostnader och i kommun- respektive
landstingssystemet, kronor invånare 1992 års priser. Exklusive, perinlörandereglerI

ll
Lån Kommuner Landsting K+ LKostnadErsättning KostnadDiff Ersättning Diff

Stockholm 25012 24327 685 15637 17183 -1546 -861Uppsala 23578 23699 121 13396 13961 -565 -686-Södermanland 23395 23692 -297 13654 13380 274 -23Östergötland 23507 22752 755 13528 14341 -813 -58Jönköping 23332 22049 1283 13358 13660 -302 981Kronoberg 23643 22896 747 13110 12643 467 1214Kalmar 23344 23350 -6 13773 14180 -407 -412Blekinge 23129 23006 123 13501 14455 -954 -831Kristianstad 23042 2 796l 1245 13230 12906 324 1570Malmöhus 23293 21799 1493 13284 11804 1480 2974Halland 22685 22207 478 12664 12660 4 482göteb. och Bohus 23313 23258 55 13241 13043 198 252Alvsborg 23555 22998 557 13109 12842 267 824Skaraborg 23223 23184 39 13054 13223 169 130- -Värmland 23561 25032 1471 14466 14795 -329 -1800-Orebro 24119 24093 25 13914 14726 -812 -787Västmanland 23184 23482 -298 13759 13418 341 43Kopparberg 23913 24662 -744 14223 14465 -242 -986Gävleborg 23512 23716 -204 14882 13843 1039 835Västernorrland 23937 25674 1736 14382 14605 -223 1959- -Jämtland 26640 27163 -523 15360 15493 -133 -656Västerbotten 25222 26981 1759 15350 15581 -231 1990- -Norrbotten 25725 29180 -3455 16312 14444 1868 1588-Gotland 24784 25763 -978 14978 14076 902 -76Malmö 24932 22326 2606 16036 15824 212 2818Göteborg 24246 23969 278 16096 15578 518 796

1Med intäkter i detta sammanhang teoretisktavses beräknad standardkostnadsersâttning.enÖverskottet i kommunsystemetoch underskottet i landstingssystemeti Stockholms län beror bl.a. på attlandstinget har hela kostnadsansvaretför kollektivtrafiken medanhälften standardkostnadsersâttningenföravkollektivtrafiken tillförs kommunerna i länet.

Som framgår tabellen får Värmland, Västernorrland,av Norr- och
Västerbotten ersättning väsentligen understigeren redovisade kost-som
nader mer än 1000 kronor invånare. Kronoberg, Kristianstad ochper
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ersättningerhållerkategori län somdentillhörMalmöhus ensomav
kostnader.redovisadeöverstigervida

kommunersannolikt påberor attgördenutiallsproñlen utAtt somser
grund-haft högaharVärmlandochBlekingeNorrland,ilandstingoch

hardemedgivitbl.a.vilket attstatsbidragssystem,tidigareigarantier
avgifts-lägrehållaverksamhetomfattande samtbedrivakunnat meren

Enligtäldreomsorgen.alltframförinomservicenivåhögreochnivå en
förkompenserakostnadsutjämningenskall intedirektivberedningens

skillnader.sådana

"intåkter" respektivei kommun-ochkostnadermellanJämförelseTabell 5 Exklusivepriser.års1992invånarekronorlandstingssystemet, per
inñranderegler

K+LLandstingKommunerKommungrupp DiffKostnadErsättningDiffKostnadErsättning
-5-57816432158545732491925492Storstäder 281-863156831482111442253623680Förorter 259-3914003139642982324523542städerStörre -982241356513789-3232376923447städerMedelstora -370111357813589-3812373823357Industrikommuner 40925613479137341532365623809Imrdsbygdskommuner -862164149691513310262901427988jlesbygdskommuner - -571-881410914022-4832403123548Qvriga, större -318521375113803-3702408723717mindreOvriga,

standardkostnadsersâuning.1 beräknadteoretisktsammanhangi dettaintäkterMed enavses

fårglesbygdskommunernabaradetkommungruppsnivå âr ensomPå
medkostnaderredovisadeunderstigerstandardkostnadsersâttning som

Stock-ocksågällerförhållandeDettainvånare.kronor600än permer
storstädernaäveninvånarekronor000-1kommun ca omholms per

kostnaderna.medi nivåliggerersättningfårbetraktat somengruppsom

nuvarandeochförslagetutfalletmellanJämförelse5.1.4 av
intäkter

direktlandstingochför kommunerutjämningssystemenföreslagnadeOm
blidetskulleÖvergångsbestämmelser,dvs.fullttillämpas utanskulle ut,

vilketdagensförhållande tilli systern,omfördelningseffekterganska stora
och 9.tabellerna 6framgår av
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Tabell 6 Bidragsförändringar för kommuner i 1994 års nivå till följd avberedningens förslag, kronor invånare 1994. Exklusive in-per
föranderegler

Län Kommungrupp

Stockholm Storstäder
Uppsala 445 Förorter -90
Södermanland 62 Större städer -32
Östergötland 413 Medel städer -5 17stora
Jönköping 24 lndustrikommuner -684
Kronoberg 218 Landsbygdskommuner -34
Kalmar -36 çlesbygdskommuner -761
Blekinge -649 Qvriga. större -796
Kristianstad 261 Ovriga, mindre -542
Malmöhus 511
Halland 94
Qöteb. och bohus 389
Alvsborg 330
Skaraborg 88
Värmland -962
Orebro -69
Västmanland -830
Kopparberg 1778-Gävleborg 1402-Västernorrland 1787-Jämtland -530
Västerbotten 1203-Norrbotten -2946
Gotland 614
Malmö 1716
Göteborg 1081

framgårSom tabell 6 medför beredningens förslag intäkternaattav
Örebro,skulle minska för kommunerna i Norrland, Värmland,

Västmanland och i Blekinge. övrigaI län skulle intäkterna öka. På
kommungruppsnivå skulle det ske omfördelning tillen av resurser
storstäderna från samtliga kommungrupper.

Stockholm,Att Göteborg och Malmö får betydande intäktsökningar i
förhållande till vad fär idag beror bl.a. på varken tidigare ellerattman
det nuvarande statsbidragssystemet tillräckligt beaktat storstädernas
speciella problematik. Med nuvarande strukturkostnadsindex skulle
storstäderna intâiktsnivå på mellan 96,5garanteras och 98,3 %en av
genomsnittkommunens.

Med beredningens förslag erhåller storstadskommunerna struktur-ett
index på mellan 101 och %.111

Flertalet tidigare genomförda utredningar i statsbidragssamman-av
hang, Kommunalekonomiska utredningenLex. SOU 1977:78, Grund-
garantiutredningen Ds Fi 1983:11, Skatteutjåmningskommittén SOU
1985:61, Storstadsutredningen SOU 1990:36 och Kommunförbundets
Bestämma i hus har, liksom internationelleget forskning på området,
konstaterat storstäderna har betydandeatt merkostnader i storsom
utsträckning förklaras höga kostnader för individ- och familjeomsorgav

kollektivtrafik.samt
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gnindligger tillförslagkommittén KEK,Kommunalekonomiska vars
fångaförmådde inteför kommuner,nuvarande stor-för attsystem upp

merkostnader.strukturellastådernas

inkomstökningen medfå störstaskulle denTabell 7 Kommuner som
inlörandereglerExklusiveberedningens förslag,

ResultatlUtdeb.Struktur-Struktur-GaranteradDifferans
1993LKindex +slcattekraft indexkr/ inv kr/invz1992 BeredningenKEK

123329,901001001040Genomsnitt
-84630,1010599,586,52066Botkyrka
38829,02103,798,1106,01716Malmö

102528,7598,190,894,71543Lund
61630,1099,893,891,81446Partille
-4630,25101,89786,01329Huddinge

119831,45101,896,81051197Strömstad
138629,1099,497,9100,51149Helsingborg
17829,5095,392,196,91811Linköping

191129,0099,193,297,01109Svedala
245029,2596,593,1106,21084Ystad
-49030,30100,996,599,91081Göteborg
162228,40100,787,5 94,81070Vallentuna

29,35 -132399,096,1941020Uppsala

l åldersfalctor.Inklusiveskaneutjâmningssystemet.l tidigaredet
kostnader, plusminus verksamhetensintäkterverksamhetens2Resultat utgörs av

finansnetto.bidraggenerellaskatteintäkter och samt

MedHuddinge.Botkyrka ochmärksvinnareBland övriga större
för sinakompensationbåda kommunerfår dessaförslagberedningens

familjeomsorgen.ochindivid-merkostnader inomavsevärda
lika harAlltSkånekommuner.vinnarna är annatde tio störstaFem av

övrigaikostnader ängenomgående lägreSverigesödraikommunerna
tillskrivasutsträckning kunnaitordefaktumlandet. Dettadelar storav

tidigaredetutformningenocksåtraditionochskillnader i kultur avmen
framför alltgeografisk profilklarthadestatsbidragssystemet somensom

Sverige.gynnade norra
resultat 21993årglesbygskommunemabetraktat hade ettSom grupp
invånare,kronormed 2001genomsnittskommunensöversteg percasom

goda förutsätt-relativtbör hakommunerdessavilket innebär settatt
intåktsminskning.mindreklaraningar att en
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Tabell 8 Kommuner får den största inkomstminskningen med bered-som
ningens förslag. Exklusive inñranderegler

lnkomst- Garanterad Garanderad Struktur- Utdeb. Resultat2
föråndr. skattekrañ skattekrañ index K+L 1993
kr/inv 1988 1989 bredningen kr/inv

Genomsniti 104 104 100 29,90 1233
Danderyd -5385 106 99,8 100,5 25,95 1540
Gällivare -3922 132 136,9 112,1 31,10 3181
Lidingö -3784 103 96,6 99,1 28,02 2507
Boden -3596 132 133 106,1 30,40 3464
Luleå -3427 122 120,9 97 30,55 4446
Kiruna -3332 132 138,0 111,0 31,40 2329
Kalix -3238 132 132,1 107,5 30,40 2789
Ludvika -3036 108 112,7 99,1 31,90 3265
Yännäs -2985 122 127,8 99,4 31,00 3764
Alvsbyn -2955 132 133,0 106,6 30,00 1874
Smedjebacken -2818 106 110,0 96,7 31,75 2288
Kramfors -2705 115 123,5 103,2 31,55 1694
Lomma -2664 102 97 91,6 27,50 3405
lfiteå -2649 122 127,4 101,4 30,80 3809
Överkalix -2496 137 144,9 119,0 31,35 248
Munkfors -2435 106 113,9 99,3 32,00 3699
Hallstahammar -2394 101 104,2 94,2 30,75 2561
Jokkmokk -2381 135 143 125 30,65 3522
Hedemora -2375 107 112,1 100,3 31,15 3026
Gagnef -2368 113 116,1 100,6 30,90 2080
Mora -2218 110 114,7 99,4 31,42 1300
Timrå -2211 112 114,2 96,6 31,05 2099
Täby -2184 105 96,4 100,7 25,70 1666
Haparanda -2164 132 134,0 l 12,7 29,55 951

Bland de kommuner får den inkomstminskningenstörsta i för-som
hållande till dagens är det Danderyd, Lidingö ochsystem Täby,tre, som
alla förlorar intäkter grundpå de inordnas i utjämningssystemet,attav

tabell I gällande får dessa kommuner behålla intäkternasystem frånse
det skatteunderlag ligger över den garanterade skattekraftsnivån, försom
närvarande 125 % medelskattekraften. De slipper dessutom betalaca av
till kostnadsutjämningen.

Flertalet övriga kommuner får betydande intäktsminskningarav som
återfinns i Norrland. Framför allt är det större och medelstora städer
längs kusten och i Malmfälten drabbas. Glesbygdskommunema isom
inlandet klarar sig betydligt bättre.

Som framgår tabell 8 är det många "förlorarkommuner" redo-av som
visar ekonomiskt resultat. Förklaringenett gott till detta kan just devara
höga intäkterna i utgångsläget, också gör relativt bör haatt settsom man
rimliga förutsättningar klara intäktsminskning i denatt storleks-en
ordning förslaget innebär. I sammanhanget bör dock påpekassom att
resultat inte2 heltäckande bild kommunens ekonomiska läge.ger en av
För kommunermånga detär goda resultatet följd den höj-senasteen av
ningen grundgarantiema år 1989. Före 1989 fick kommunerna mul-av
tiplicera den skattesatsen med den garanterade skattekraften videgna
beräkningen tillskjutande skatteintäkter, vilket innebar kommunerav att
med höga gnmdgarantier tjänade höjapå skatten. Så skedde ocksåatt
under 1980-talet vilket framgår figur 5.1 nedan. bör iDetav samman-
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återfinns ikommunerdefleradet ärpåpekasocksåhanget att somav
erforderligaproblem med görafåsikt kankort atttabellen påsom

har ikommunerñrslag. Dessaberedningenstill följdneddragningar av
erhållit.tidigareinkomstertill deutgifternahög grad anpassat man

1980-grundgarantinivâ underskattehöjningar ochmellanFig 5.1 Sambandet
talet

Skattehöj ören,

50
Skattehöjn

40 Genomsnitt

30

20"

10

O 1III|l
140-130-140120-130110-120100-11090-100

Grundgarantinivå

med högakommunerihöja skattenincitamentetelimineraFör attatt
skattesatstak vid1988riksdagen årbeslutade ettgnmdgarantier om

dennakompensation förskatteutjåmningsbidraget. Somberäkningen av
grtmdgaranti-höjningytterligarekommunerberördaändring fick aven

b1.a.beslutetbakomTanken att15 %.ochmed mellan 3nivån var
skatteutjåmnings-grundpåhöjt skattentidigare hadekommuner avsom

kom-deskatten. Ingensänkaskulle kunnautformning avsystemets nu
dags dato,fram tillemellertid,harförändringenberördes avsommuner

föranväntsantingenresurstillskottet harekonomiskaDetsänkt skatten.
resultatet.förbättratillellerkonsumtionenökaytterligare attatt
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Tabell 9 lntäktslörändringar för landstingen till följd beredningens förslagav
kronor invånare 1994. Exklusive införandereglerper

Landsting Intäkter enl Intäkter enl Förändring Förändring
beredningen i kr/ inv isystem procentnuv.

Stockholm 14208 13931 278 l .99
Uppsala 10503 10369 134 1,30
Södermanland 10334 10217 116 1,14
Östergötland 10972 10895 77 0,70
Jönköping 10644 11013 -369 -3,35
Kronoberg 10097 10724 -626 -5.84
Kalmar 1270l 18001 -530 -4,49
Blekinge 17341 12657 -923 -7.29
Kristianstad 10217 10813 -595 -5,50
Malmöhus 9848 9748 99 1,02
Halland 8647 9322 -675 -7,24
çöteb. Bohusoch 9311 9368 -58 -0.62
Alvsborg 10021 10439 -4 l 8 -4,01
Skaraborg 10157 10728 -571 -5,33
yârmland 11725 11844 -120 -1,01
Orebro 11838 12061 -223 ,85-l
Västmanland 10467 10362 105 .01l
Kopparberg 10097 10307 -211 -2,04
Gävleborg 12508 12208 300 2.45
Västernorrland 11223 12207 -984 -8,06
Jämtland 12474 13683 1209 -8,83-Västerbotten 12158- 12901 -743 -5.76
Norrbotten 12578 13268 -690 -5.20
Gotland 12703 13001 -298 -2,30
Malmö 13056 10031 2053 18,66
Göteborg 13620 14261 2194 19,20

På landstingssidan blir intäktsförändringarna till följd beredningensav
förslag inte lika kommunsidanpå undantar de lands-stora som om man
tingsfria kommunerna Malmö och Göteborg. Dessa båda kommuner har
i gällande statsbidragssystem intåktsnivå ligger långt under redo-en som
visade kostnader.

Med beredningens förslag får dessa båda kommuner intäktsnivåen som
bättre höga kostnader till följdmot struktur.svarar av en ogynnsam

Intäktsñråndringen i de fyra nordligaste länen beror bl.a. på att
kostnadsstrukturen i övre Norrland inte ligger i nivå med den garanterade
skattekraften. Som exempel kan nämnas Norrbottens läns landstingatt
har garanterad skattekraft på 132,5 % medan kostnadsniván är påen
101 % riksgenomsnittet.av

I tabell redovisas10 sammanställning intåktsnivåema i gällandeen av
statsbidragssystem alla landsting skulle ha genomsnittligsom om en
skattesats, beredningens förslag till tillägg och avdrag för strukturella
kostnadsskillnader iuttryckt indexform strukturkostnadsindex, samt
gällande kostnadsnivå för olika landsting justerad för skillnader i
huvudmannaskap.
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landstingens intäkts- kostnadsnivñ10 nuvarande ochTabell

Intâkts- Struktur-Landsting
indexindex vid index
1992enhetlig Beredningen

utdebitering 1994
1994

113,5109,6 109,1Stockholm
97,3Uppsala 90,3 93,4
93,390,7 95,2Södermanland

100,093 94Östergötland
95,2Jönköping 94,3 93,1
88,1Kronoberg 93 91,4
98,998,9 96,0Kalmar

100,8Blekinge 100,4 94,1
94,8 92,2 90,0Kristianstad
89,5 82,392,6Malmöhus

88,3 88,3Halland 89,6
90,9çiöteb. Bohus 90,3 92,3och
89,592,0 91,4Alvsborg

92,6 91,0 92Skaraborg
100,9 103,1Yârmland 101,8
97,0 102,7Orebro 98,1
95 93Västmanland 94,0

100,8100,1 99,2Kopparberg
96,5102,6 103,8Gävleborg

101Västernorrland 109,0 100,3
119,5 108,0Jämtland 107,1
15 107 108Västerbotten l

100,713Norrbotten 124,4 l
98,1Gotland 107,8 104,4

110,3Malmö 98,0 111,8
108,697,7 12,3Göteborg l

inüktsnivåTabellen visar bl.a. de nordligaste länen haratt en som
kraftigt överstiger kostnadsnivån.

Skillnader hänförliga5.1.5 till äldreomsorg m.m.

tidigare grundgarantin i grad varitDet statsbidragssystemet där hög
intäkter bidragitstyrande ñr kommunernas respektive landstingens har

till i servicenivå mellan kommunernadet finns betydande skillnaderatt
respektive mellan landstingen.

Skillnaderna alla verksamhetsområden de specielltfinns inom årmen
påtagliga inom äldreomsorgen.

kanSedan redovisade kostnader korrigerats ñr de merkostnader som
hänföras till beredningen konstateratgles bebyggelsestruktur har atten
det finns ñr äldreom-klart statistiskt samband mellan höga kostnaderett

och i statsbidragssystem. relativtgrundgarantiema tidigare Den settsorg
högre gnmdgarantier kankostnadsnivån i landsändar med tidigare höga
i hög grad tillskrivas

förhållandevis sjukhemmånga och dyra-
fler vårdtagare institutionerpå-
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fler med litet vårdbehov bor institutionerpåsom-
högre servicenivå i hemtjänsten.en-

I södra och mellersta Sverige återfinns 20-25 % de äldre med någonav
form insatser i gruppboende, på ålderdomshem eller sjukhempåav
medan 75 återfinns i den generellt billigare hemtjänsten. Isett
Norrlands inland bor 40-50 institutionpå eller i gruppboende.

Studier beredningen låtit genomföra visar skillnaderna mellanattsom
och söder när det gäller institutionsboendet är i destörst vårdtyngds-norr

där vårdbehovet är litet. Det innebär det finns fler individergrupper att
med litet vårdbehov på institutionerna i Norrland.

En faktor starkt bidrar till höga kostnader för äldre-annan som
: i Norrland är personaltätheten institutionernapå är högreattomsorgen
i än i syd- och mellansverige. Enligt enkätundersökning Komreven som
i genomfört för beredningens räkning varierar antalet årsarbetare per

boende mellan 0,7 och 0,8 söder Dalälven. I Sverige uppgårom norra
antalet årsarbetare boende till l,O-l,3.per

Skillnaderna när det gäller ambitionsnivån inom hemtjänsten är också
påtagliga. Vid ohälsonivå erhåller i övre Norrlandomsorgstagamasamma
fler hjälptimmar än i syd- och mellansverige.omsorgstagama

De höga grtmdgarantinivåerna för landstingen i övre Norrland har
tidigare möjliggjort omfattande utbyggnad sjukhem. Institutionemaen av
är inte jämnt spridda över Många med i övrigtytan. orter en svag
arbetsmarknad har betydligt fler platser än vad motiveras detsom av
lokala befolkningsunderlaget, vilket indikerar det tagits vissaatt
arbetsmarknadspolitiska hänsyn vid lokaliseringen anläggningarna.av

ÄDEL-reformenEfter har del dessa kommuner fått intäktsminsk-en av
ningar till följd skatteväxlingarna gjordesatt genomsnittlig nivåav en
i respektive län och den mellankommunala utjämning,att tänktsom var
kompensera kommuner med höga övertagna kostnader under över-en
gångstid fempå harår, avvecklats. Effekten utjämningen finns dockav
delvis kvar även efter det statsbidragssystemet infördesatt vidnya
årsskiftet 1992/93 den ingår i det s.k. referensbidraget.attgenom

Det finns också betydande skillnader i avgiftsnivåer mellan kom-
givetvis påverkar utfallet beredningens förslag förmunerna som av

enskilda kommuner. Kommuner subventionerar anslutnings-t.ex.som
avgiften för och avlopp med skattemedel skall,vatten- allt lika,annat
erhålla sämre resultat vid jämförelseett kostnader intäkter.moten av

5.2 Effekter förslaget i flerårsperspektivettav

Beredningens förslag till bidrags- och utjärrmingssystem har delvisett
syfte än vad tidigare bidragssystemannat har haft. Syftet är skapaattnu

likvärdiga ekonomiska förutsättningar oberoende servicenivå, effek-av
tivitet och avgiftsnivå i den enskilda kommunen eller det enskilda lands-
tinget. Om uppfyller detta syfte kommer detsystemet också på siktatt



1994:144SOUförslagberedningensSamlade efekrer104 av

högellerIneffektivitetriktiga styreffekter.samhällsekonomisktskapa
hållalandstinget måsteellerkommuneninnebärakommerservice attatt

skatt.hålla lägreverksamhet kaneffektivMedskatt.högre manenen
viktigastedeinnehållerutjämningssystemförslag tillBeredningens

i framtiden.förutsättningarlikvärdigaåstadkommaförgrunderna att
i allaförändringarställas krav pånödvändighetmedDärmed kommer att

in-gynnatstidigarelandsting systemetoch attkommunerde avsom
upprätthållandeellerutbyggnadsstimulansersyften,andraäven Lex.rymt

sysselsättningen.av
förslagberedningensutfallethurredovisatsavsnitt harföregåendeI av

ochkostnadernuvarandebåde medjämförttill ut, nu-nytt system ser
visarjämförelsenlandsting. Denochintäkter i kommunervarande senare

generelltinteockså haskillnaderskillnader. Dessa ettstörrepå omsynes
olikaresultatekonomiskamed desambandstarktganskaändåså som

uppvisar.och landstingkommunertyper av
intäkterhaft högaharlandsting längeochde kommunerMånga somav

bl.a.harskattesatsoch högstatsbidraghögarelativtföljdtill sett avav
samtidigtekonomiskt resultathögthållaskäl kunnatdetta ett som man

dessa får mångai sin verksamhet. Avservicenivårelativt höghafthar en
förslag.beredningensbidrag iminskade

beredningensibidragökadefåroch landstingBland de kommuner som
kraftigt ökademedhaft problemunder årfinnsförslag många senaresom

ekonomiska resul-desamtidigtbesparingar,hårdakostnader trots som
deinte minstoftaberor påKostnadsökningarna attblivit allt sämre.taten

idagharkommunerdel dessaallt högre. Enkostnaderna blirsociala av
hadärmed kunna sägasskulleochskattesats,förhållandevis låg enen

generelltintegäller dockekonomi. Dettasinpotential förbättraviss att
ochhög skattesatsbåde hardelfinnsDetför dessa kommuner. somen

kostnadernaför de högakompensationfårintekostnader,höga sommen
bered-innebärlandstingochkommunerdessaFöri nuvarande system.

situationen.ekonomiskaförbättringar denförslagningens stora av
leda tilldet kunnakommergenomförsförslagberedningens attOm

i deför kvinnorframför alltsysselsättningen,medproblemvissa
Blekinge. Dennamellansverige ochivissi månnordligaste länen samt

avsnitt.ifråga behandlas nästa

konsekvenserRegionalpolitiska5.3

regionalpolitiskaderedovisadirektivenligt sinaskallBeredningen
ñrslag.sinakonsekvenserna av

välfärdenfördelningrättvisfrämjaskall bl.a.Regionalpolitiken aven
ivalfrihetbetydandelandet sådelarmänniskor i olikamellan attav

åstadkommas.boendet kan
förutsättningar förlikvärdigatill skapasyftarBeredningens förslag att

tillhandahålla sinakunnalandsting i landetalla kommuner och att
förhållanden.och andrageografiskaoberoendemedborgare service av
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föreslår långtgående inkomstutjämning, harBeredningen storen som
betydelse för i regionalpolitiskt hänseende avfolknings-Lex. utsatta
bygder. beredningen antalförslaget till kostnadsutjämning föreslårI ett
faktorer glesbygdspro-skall beakta regionalpolitiska problem ochsom
blem. gäller de särskilda tilläggen för befolkningsminskning,Det t.ex.
hög Vidare tagits hänsynarbetslöshet och befolkningsunderlag. harsvagt
till glesbygdsproblemen vid utformningen kostnadsutjåmning inomav
äldreomsorg, hälso- och sjukvård grundskola.samt

Som tidigare kommer emellertid förslaget innebäranämnts att en om-
fördelning inom den kommunala sektorn på så sätt attav resurser

tillstatsbidragen framför allt Sverige skogslänen kommer attnorra
minska till förmån för framför allt storstadsregionerna. Enligt
beredningens uppfattning är detta emellertid följd kommuneratten av
och landsting i Sverige relativt har mycket höga bidrag isettnorra
utgångsläget. den kommunala har kraftigt underKraven på sektorn ökat

inte minst i storstadsregionema, de tillgängligaår, medansenare
inte utvecklats i minskat. hartakt har Detutanresurserna samma snarare

därför kommit ställas allt krav kommunsektomsstörre påatt att resurser
används effektivt för framför allt äldreomsorg, hälso- och sjukvård, skola
och barnomsorg.

framförInom allt äldreomsorgen och hälso- och sjukvården detsynes
tidigare bidragssystemet ha bidragit till prioritering sysselsättningaven
framför effektivitet, inte minst i indika-Sverige. Det finns klaranorra
tioner både kostnaderna och servicenivån i ipå äldreomsorgenatt t.ex. .

Sverige högre än i övriga landet. Till viss del beror de höganorra en
kostnaderna tidigarepå har byggandetatt system uppmuntrat t.ex. av
dyra sjukhem, till del de förklaras äldreomsorgenstor attmen synes av

buffert för klara sysselsättningen i lands-använts kommuner ochattsom
ting.

Beredningens förslag sikt ingen kompensation för de högrepåger
kostnaderna inom äldomsorgen beror dessa faktorer. Därigenompåsom
kommer genomförande förslaget leda vissa sysselsätt-kunna tillett attav
ningspnoblem, inte minst för kvinnor, i de berörda regionerna. Bered-
ningens förslag till övergångsregler innebär emellertid successiven
infasning bidragssystemet varvid drastiska bidragomfördelningarav av
undviks.

5.4 Effekter vid medlemsskap i EUett

Sverige har fr.o.m.ansökt år 1995 bli medlem i den europeiskaattom
unionen EU.

EU:s regelverk innehåller ingenting direkt påverkar den kom-som
beskattningsrättenmunala eller stöd till kommunerna.statens

Vid medlemsskap kommer svenska kommuner kunna söka bidragett att
från finns emellertid direktaEU. Det inga kopplingar mellan sådana
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satsningar och de bidrag kommunerna i utjämnande syfte,statenson1 ger
fråga för kommunerna självaär avgöra.utan attsnarare en

Beredningens bedömning utjämnings-är förslaget till bidrags- ochatt
landsting Sveriges åtagandenför kommuner och inte påverkassystem av

vid medlemsskap.EU ettmot
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6 Införandet ett nytt systemav

6.1 Inledning

I föregående kapitel har redovisats vilka skillnader finns mellanj som
nuvarande bidragsfördelning och fördelningen med det systemå som

l beredningen föreslår.
l Det ñr bidrag och utjämning gällde fram till förår 1992system som

kommuner, och i huvudsak fortfarande gäller för landsting, bestodsom
antal olika delar hade flera sinsemellan disparata syftenettav som

utjämnande, behovsbaserat, stimulerande, sektorsinriktat Detosv..
gamla har övergångsbestämmelserna fortfarandesystemet storgenom
betydelse för bidragsfördelningen mellan kommunerna,

Det bidrags- och utjämningssystemet skall, enligt direktiven, syftanya
till skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner ochatt
landsting. Eftersom syftet skiljer sig från det tidigare gällde,som
kommer det också kunna bli skillnader i fördelningen bidragatt stora av
mellan det nuvarande och det systemet.nya

Skillnaderna i fördelning bör effekt just det ändradeses som en av
syftet med Skillnaderna bedömas utifrån vilketmåstesystemet. av

skall betraktas rättvist med hänsyn till desystemen kravmestsom som
och behov kommuner och landsting idag inför.stårsom

Utgångspunkten för det beredningen föreslår skapaärsystem att
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting. Det
förslag i det föregående bör enligt beredningens meningpresenteratssom
uppfylla detta krav. Därmed är det inte det föreslagnasagt att systemet
i alla avseenden är det bästa eller det kan betraktas "slutligt",att som

det bästa har kunnat åstadkommas inom de funnitsmen som ramar som
för arbetet. Det kan självfallet finnas vissa faktorer påverkar desom
ekonomiska förutsättningarna och inte fångas i det föreslagnasom nu

Det förenatär med problem försöka förklarasystemet. allat.ex. att
kostnadsskillnader och skilja mellan sådana är strukturella ochatt som
sådana beror skillnaderpå i service och effektivitet. Beredningensom

ändå det föreslagna så långt möjligt hänsyn till deatt systemet taranser
förhållanden har störst betydelse för skapa likvärdigaattsom
förutsättningar. löpandeEn uppföljning måste sedan ske.systemetav

Ett omedelbart införande föreslagnadet skulle innebärasystemetav
påtagliga svårigheter för de kommuner och landsting får vidkännassom

bidragsminskningar. Det enligtär beredningensstora mening inte rimligt



SOU 1441994:Införandet108 ett nytt systemav

storleksordning det kanalltñr snabb neddragning i denkrävaatt varaen
skulleför vissa kommuner och landsting. Viktiga verksamheterfråga om

bland dem fårdrabbas. Samtidigt har analyser visat detkunna att som
till genomsnittet stabilminskningar finns har i förhållandemånga som en

ekonomi. skulle därför kunna hävdas förmågan bära störreDet attatt en
finns landsting.intäktsminskning ändå hos vissa kommuner och

igenominte självklart alla bidragsökningar skall få slåhellerDet är att
landstingomedelbar verkan. Bland de kommuner ochfullt medut som

underskott ochbidragsökningar finns visserligen medfår många stora en
kostnaderkostnadsnivå, också de har god balans mellanhög men som

intäkter.och
och hurhur till skall skeFrågan övergången ett nytt system omom

fasa in självfallet starktid krävs för harlång att ett nytt system ensom
nuvarande och detkoppling till hur skillnaderna blir mellan detstora nya

Å andraskillnad, längre övergångstid kan behövas.Ju störresystemet.
och nuvarandeskillnaden mellansidan kan hävdas större är ett nyttatt

utifrånockså orättvisorna i dagensstörre är system settsystem,
emellertidsyftet med det Den nuvarande verksamheten ärsystemet.nya

framförutsättningar gälltutformad med hänsyn till de ekonomiska som
vidflexibilitettill idag. därför nödvändigt haDet är att storen

awägningutformningen övergångsregler för En måsteett nytt system.av
fullmöjligt få imellan sågöras strävan systematt snart ett nyttsom

minskade bidrag rimlig tidfunktion och dem fårsträvan att ge som en
förutsättningarna.verksamheten efter deatt anpassa nya

rimligt införadenna bakgnmd beredningen det ärMot att ettattanser
särskild hänsynbidrags- och utjämningssystem successivt, och att tanytt

bidragsbortfalletkommuner landsting får det allratill de och störstasom
i förhållande till nu.

införanderegler för detBeredningen föreslår i det följande vissa nya
bidragsminskningama för femårs-begränsasDe störstasystemet. en

föreslåsperiod. begränsning bör finansieras solidariskt.Denna Dessutom
undersåväl övriga bidragsminskningar -ökningar begränsasatt tresom

begränsningen bidragsökningama kan finansieraår. Det innebär att av
begränsningen bidragsminskningama.av
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införandettill regler för6.2 Beredningens förslag
utjämningssystembidrags- ochett nyttav

uzfonnningInförandereglernas allmänna

förslag: successivt fr.o.m. 1996.Beredningens införs årSystemet
första varefterfastställs för de fem åren,Regler för införandet en

bör ske.prövning systemetav
sker densuccessivt införandeEtt attsystemet samman-genomav

minskningarökningar ochbidragsförändringen dvs. bådetagna
fallande belopp, för kommu-för de första medbegränsas åren,tre

bidragsminsk-landstingen begränsas denFör sammantagnaner.
ningen för de första åren.tre

denfår bidragsminskningar begränsasde kommuner störstFör som
bidragsminskningen ñr femårsperioden.helasammantagna

inkomstutjäm-inte omfattasde kommuner år 1994För avsom
utjämningsbidraget särskilda införande-ningen i det statliga gäller

regler.

för beredningens förslag: Beredningen bedömer det ärSkälen att
förslagsvis femunder viss tid,rimligt stabila regler för systemetatt enge

har kunnatñr närår. Därmed skapas översyn systemetutrymme en
följas i år.ett par

och -minskningar för kom-begränsa både bidragsökningarGenom att
finansierasför med minskningarkan införandereglema dem avmuner

de med bi-ökningar. reglernas konstruktion kommerdem med Genom
deldragsminskningar successivt få vidkännas allt störreatt av

successivt fåminskningen, och de med bidragsökningar kommer att ta
har dedel dessa. första det endast de kommuner,Det året är somav

ökningar.bidragsökningama, till viss del får dessastörsta utsom
begränsning bidragsökningarna, eftersomlandstingen ingenFör görs av

ekonomisk situation och därförde får sådana har mycket svårsom en
bidragsminskningarnabedöms behöva tillskott. begränsningdetta Den av

minskning detför landstingen får i stället finansierasgörs avsom genom
generella statsbidraget.

allrasärskild behandling bör de kommuner får störstEn ges som
bidragsminskningar beredningens ñrslag. främsta skälen delsmed De är

och delsde kommer kunna få ekonomiska problemsvåraatt attannars
därmed möjligheter uppföljningdet skapas göra systemetatt att aven

femårsperioden.underlag ñr prövning efter den föreslagnasom nyen
bidragsförändringar tillåtasNivåerna för hur bör är sattastora som

förändringar det föreslagnautifrån avvägning mellan hur stora somen
för kommuntill och vad bedöms rimligtupphovsystemet enger som

Nivåni fråga ekonomisk omställning. äreller landsting klaraett att om
Skillnadenpolitisk bedömning.därför också till del utslagstor ett av
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mellan kommuner och landsting kan motiveras med verksamheten haratt
olika omfattning.

Begränsning bidragsjördndringarav

Beredningens förslag: Vad i det följande bidragsför-sägssom om
ändringar genomgående skillnaden mellan det faktiska bidragetavser

visst år och kommunens eller landstingets faktiska bidrag utjäm-ett
ningsbidrag, skatteutjämningsbidrag ersättningar för sjukvårdsamt
m.m. år minskat med det avdrag från1994, skatteinkom-görssom

Nettobidraget för benämnsår 1994 utgångsläget år 1994.sterna.
Den bidragsminskningen begränsas tillår 1996 500sammantagna

kronor invånare i förhållande till utgångsläget förår 1994 bådeper
kommuner och landsting. Motsvarande belopp för år 1997 är 1 000
kronor invånare ñr kommuner och 750 kronor för landsting.per

får bidragsminskningenFör år 1998 tilluppgå högst kronorl 500
invånare för kommuner och kronor invånare1 000 ñr lands-per per

ting. Ett rörligt införandetillägg införs för till vilketåren 1996 1998,
skillnaden mellan den beräknade bidragsminskningen,motsvarar

minskad med det fasta införandetillägget, och den tillåtnahögsta
minskningen respektive år.

Den bidragsökningen begränsas år 1996 så desammantagna att
kommuner har beräknad bidragsökning överstigande 720som en
kronor invånare i ñrhållande till utgångsläget får denår 1994per
del den beräknade ökningen överstiger kronor invå-720av som per

För åren 1997 och beloppsgränser1998 uppgår motsvarandenare.
till 304 respektive kronor invånare.112 Ett rörligt införandeav-per
drag införs, vilket för år 1996 till kronor invånareuppgår 720 per
eller, bidragsökningen mindre kronor, den faktiskaär än 720om
beräknade ökningen. För åren och det rörliga in-1997 1998 uppgår
förandetillägget på motsvarande till högst respektivesätt 304 112
kronor invånare.per

För kommunerna får den bidragsminskningen uppgåsammantagna
till högst 2 000 kronor invånare under perioden jämfört medper
utgångsläget år 1994. För landstingen får bidrags-motsvarande
minskning högst tilluppgå 250 kronor invånare. dennal Medper

kommergräns samtliga landsting inne i Gärdedetatt systemetvara
året. För de kommuner har beräknad bidragsminskningsom en som
överstiger kronor2 000 invånare utgår fast intörandetilläggettper
med belopp under femårsperioden.år Tillägget motsva-samma per

skillnaden mellan den beräknade minskningen ochsammantagnarar
den högsta tillåtna bidragsminskningen.
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statligainte omfattas det utjäm-de kommuner år 1994För avsom
särskilda införanderegler.ningsbidraget gäller Den sammantagna

för dessa kommuner till högstbidragsminskningen 1996 får uppgåår
för ochkronor invånare. Motsvarande belopp åren 19970001 per

respektive kronor invånare. Den1998 är 2 000 3 000 samman-per
för femårsperioden får till högstbidragsminskningen uppgåtagna

kronor invånare.4 000 per

Skälen förslag: tillämpningför beredningens Förslaget tekniskår en
föregående ñrslag.vad isagtsav son1

bör fastställasbeskrivna införandetilläggen och -avdragen årDe här
beräkningar i 1995innan träder i kraft, utifrån görs1995, systemet som

landsting för helanivå. Beloppen kommun respektive bör låsasårs per
förutsättningarna. Erfaren-införandeperioden gför skapa stabilitet iatt

vid varjeheterna de gällande övergångsreglerna, räknassom omav nu
bidrag inte särskilt goda.del- och slutavrälcning skatt och ärav

införandereglernaFinansieringen de fastaav

Beredningens förslag: fasta införandetillägget ñr kommunerDet
statsbidragetfinansieras årlig minskning det generellaavgenom en

till kommuner.
finansierasrörliga införandetillägget för landstingDet genom en

årlig bidraget till landsting.minskning det generellaav
de rörliga införan-det differens mellanOm uppstår en summan av

för kom-detilläggen de rörliga införandeavdragenoch summan av
regleras det generella bidraget ñr dessa.detta motmuner,

Skälen beredningens förslag: införandetilläggetför Eftersom det fasta
ikommuner får de absolut bidragsminskningarnade störstaavser som

allaförhållande finansieras solidariskttill utgångsläget, bör detta av
finansieraskommuner. sker tilläggenDetta att genom engenom

minskning bidraget. Minskningen beräknas 56det generella motsvaraav
kronor invånare i nivå.1994 årsper

bidragsökningar respektiveI övrigt beräknas begränsningen av -
minskningar jämntför kommuner respektive landsting gåatt upp genom

in-införandetilläggen och -avdragen blir lika delDennaatt stora. av
förandereglema beräkningstekniskakräver således ingen finansiering. Av

differen-skäl, eftersom bör låsas kan dock vissabeloppen redan år 1995,
det generellarespektive bör i fall reglerasuppstå år. Dessa så motser

bidraget för respektive kollektiv och år.
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6.3 Effekter övergångsreglernaav

bilagaI 6 redovisas utfallet för kommuner landstingoch detav
föreslagna i dess olika delar. I de redovisade tabellernanågrasystemet av
har utfallet beräknats med hänsyn till införandereglerockså detagen som
har beskrivits i föregående avsnitt.

Effekterna för kommunerna intörandereglema framgår tabellernaav av
2 och i bilaga4 6.

Tabell redovisar intäktsförändringen4 kommun med beredningensper
förslag dels införanderegler och dels med de föreslagna införande-utan
reglerna ñr respektive under femårsperioden. redovisar också hurår Den
mycket införandereglema betyder ñr respektive under de förstaår tre
åren.

Tabell redovisar2 kommunernas intäkter skatter och bidrag efterav
den treåriga införandeperioden; dvs. då endast effekterna fastadeav
införandetilläggen kvarstår. Effekten femårigade införandetilläggenav
framgår särskild kolumn med rubriken därav fast införande-av en
tilläggl-avdrag". Detta redovisas lästakommun detett nettosom per av
införandetillägget och det minskade generella bidraget finansierarsom
dessa tillägg.

Motsvarande siffror för landstingen redovisas i tabellerna i13 och 15
bilaga 6.

I tabell redovisasl den sammanlagda inäktsñrändringen för kommu-
och landsting i varje län. Redovisningen innefattarsammantagetner

effekterna exklusive införanderegler, inklusive införanderegler ochår l
inklusive införandereglema för år 3 5.-
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7 Systemets fortlevnad tidenöver

7.1 Systemet och olika omvärldsförändringar

7.1.1 Förslag till hur verksamhetsförändringar skall
4 påverka kostnadsutjämningeni

Beredningens forslag: Sådana förändringar kommunernas ellerav
landstingens verksamhet enligtregleras finansieringsprincipensom
bör regleras dels förändring bidragsramen motsvarandegenom en av
den beräknade kostnadsförändringen, dels justeringgenom en av
kostnadsutjämningen.

justeringEn kostnadsutjåmningen bör endast göras verk-av om
samhetsförändringen betydande.är

Skälen för beredningens förslag: Finansieringsprincipen skall tilläm-
vill kommuner och landsting uppgifter, avvecklastatenpas om ge nya

uppgifter eller ändra ambitionsnivåer eller regler för befintliga åtaganden.
Staten bör anvisa hur kostnadskråvande reformer skall finansieras, vilket

kan ske Ökade statsbidrag. Statsbidragen bör minskat.ex. genom om
kommuner och landsting fråntas skyldigheter eller till följddeom av
regelförändringar får möjlighet bedriva effektivare verksamhet.att en

Kostnadsutjämningen syftar till skapa likvärdiga ekonomiska förut-att
sättningar för kommuner och landsting inom olika verksamheter. Kost-
nadsutjämningen baseras strukturella faktorer förpå respektive verksam-
het, utifrån vilka beräknar respektive kommuns eller landstingsman
strukturellt betingade avvikelse från genomsnittskostnaden i riket.

beslutarNär förändringar istörre verksamhet bör dettastaten om en
slå igenom inte bara ändring den totala bidragsramen ävenutangenom av

ändring i kostnadsutjämningen. Om exempelvis åläggerstatengenom
kommunerna bygga verksamhet bör kostnadsutjåmningen ändrasatt ut en
på så sätt genomsnittskostnaden för denna verksamhet i beräkningenatt
justeras varvid fåruppåt den vikt i Beräkningenstörre systemet.en av
tillägg och avdrag kan dock ske utifrån strukturella faktorersamma som
tidigare, såvida inte verksamhetsñrândringen sådan karaktärär attav
även faktorerna behöver ändras eller kompletteras.
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denkostnadsutjämningen börstabilitet iupprätthålla rimligFör att
betydande.verksamhetsförändringen ärjusteras endast om

kostnadsutjäm-verksamhetsförändringen beaktas närtekniskt börRent
förgenomsnittskostnadenningen skrivs fram från tillår -l år l attgenom

nedåt.verksamheten justeras uppåt ellerden aktuella

till utvecklingen kommunernas7.1.2 Förslag hur av
påverkalandstingens skalloch kostnader

kostnadsutjåmningen

Beredningens förslag: Kostnadsutjämningen baseras kommuner-på
bidragsåret. fram-kostnader före Enoch landstingens två årnas

nettoprisernautvecklingenskrivning utifrån den beräknadegörs av
ñr före och för bidragsåret.nettoprisindex, NPI året

olikadifferentiering mellanFramräkningen generellt,görs utan
verksamheter.

Kostnadsutjämningen i nuvarandeSkälen för beredningens förslag:
nettokostnadgenomsnittligutjämningsbidrag för kommuner baseras på en

föreverksamheten två årinvånare i riket för hela den kommunalaper
nivåskrivs fram till bidragsånetsbidragsåret. genomsnittskostnadDenna

med NPI.
den in-kostnadsutjämning beräknasden föreslagna modellen förI nu

kostnadsut-grunden ñrvånarbaserade genomsnittskostnaden, utgörsom
främstaannorlunda i nuvarande modell. Denjämningen, änpå sättett

föreslås beräknas endastskillnaden den kostnadsutjämningenär att nya
strukturellakostnader för vilkautifrån sådana verksamheter eller

skillnader kan härledas.
grundskall ligga till förBeräkningen de genomsnittskostnader somav

landsting bör dateraskostnadsutjämningen för såväl kommuner uppsom
utveck-kostnadsutvecklingen totaltårligen. Därmed kommer såväl som

verksamheterlingen det gäller fördelningen kostnader mellan olikanär av
demografiskasuccessivt påverka Därmed slår såvälatt systemet. som

effektiviseringar, igenom i kostnadsutjäm-andra ñrändringar, t.ex.
ningen, med viss eftersläpning.änom

används förnuvarande utjämningssystem ñr kommuner NPII att
nivå. kan finnasskriva fram kostnaderna generellt till bidragsårets Det

framskrivningen,skäl andra indextal för någotöverväga även t.ex.att
emellertidviktigare frågakommunalt konsumtionsindex. En synes vara

framskrivningen behandla alla verksamheterdet rimligt vidär attom
kostnadsutvecklingen varierat starktgenerellt. Under de harårensenaste

produktivitetsökningstaktmellan olika verkamheter beroende på t.ex.
generell framskrivning kan dåeller demografiska faktorer. En ge en

kostnadsutvecklingen för verksamheter. Ettsned bild månganågot av
olikadifferentiera framskrivningen föralternativ skulle kiruna attvara
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verksamheter. skulleDet innebära för varje verksamhet faststäl-att man
ler framskrivningsfaktor inbegriper både demografiska och andraen som
faktorer. En sådan metod emellertidär ñrenad med ganska stora pro-
blem; bl.a. vilket underlag och vilka antaganden produktivitets-t.ex.om
utvecklingen skulle användas för fastställa faktorema. En generellattsom
framskrivning därför föredra,är och den bör fortsättningsvisäven skeatt
med NPI. Genom årlig uppdatering kostnadsunderlaget kommerav even-
tuella fel ändå bli begränsade eftersom framskrivningen endast görsatt
för två år.

7.1.3 Förslag till hur förändringar i huvudmannaskap skall
påverka kostnadsutjämningen

Beredningens förslag: Den ekonomiska regleringen förändringarav
i huvudmannaskap för verksamhet mellan kommuner och lands-en
ting sker dels skatteväxlingar får slå igenom även depårattgenom
i utjänmingssystemet tillämpade skattesatserna, dels del-attgenom

för kostnadsutjänming ñr kommuner respektive landstingsystemen
ändras den verksamhet byter huvudman omfattas kost-om som av
nadsutjämningen.

Kostnadsutjämningen ändras dock först huvudmannaskaps-när en
förändring genomfördär i hela riket.

Skälen for beredningens förslag: Kostnadsutjämningen i respektive
görs med utgångspunkt i genomsnittlig kostnadsystem invånareen per

i riket för de verksamheter bedrivs kommuner respektive lands-som av
ting och ingår i kostnadsutjämningen de utifrån strukturellasamtsom
faktorer beräknade avvikelsema från denna.

När verksamhet, ingår i kostnadsutjämningen, flyttas frånen som
landsting till kommuner eller tvärtom, bör kostnadsutjämningen i respek-
tive delsystem justeras med hänsyn till denna ñrändring. Kostnadsut-
jämningen bör ändras så de tillägg och avdrag denatt motsvararsom
verksamhet för vilken huvudmannaskapet ändras, flyttas mellan delsyste-

De strukturella faktorerna ligger till grund för kostnadsutjäm-men. som
ningen för verksamheten räknas till de huvudmännen. Föränd-om nya
ringen innebär därmed tilläggen och avdragen räknas för allaatt om
kommuner och landsting till följd verksamheten byter huvudman.attav

Förändringen kostnadsutjämningen kan ske vid tillfälleettav om
huvudmannaskapsförändringen sker samtidigt för hela landet. de fallI en
huvudmannaskapsförändring sker vid olika tidpunkter för olika län, så

varit fallet för omsorgsverksamheten, bör förändringen i kost-t.ex.som
nadsutjämningen ske när huvudmannaskapet ändrats för samtliga län.
Fram till den tidpunkt då överföringen är genomförd i hela riket bör en
tillfällig kostnadsutjämning ske inom de län förändringen.gör Isom
kapitel har4 beredningen bedömt generell träffarätt avtalatt atten om
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ochmellan kommunerutjämningmellankommunalinomregional eller
landsting bör övervägas.

skalli skatteunderlagetförändringarFörslag hur7.1.4 om
avräkning iinkomstutjämningenpåverka samt om

utjämningssystemetskatte- och

i in-och avdragBeredningens Förslag: Beräkningen tilläggav
ibeskattningsbara inkomsternadekomstutjämningen baseras på

före bidragsåret,enligt taxeringenoch landsting åretkommuner
Riksrevisionsverketmed denbidragsårets nivåuppräknade till av

för riket helhet.inkomsternaberäknade ökningenRRV somav
slutliga. Någontilläggen och avdragen ärsålunda beräknadeDe

slutavräkning inte.del- eller görs
individuella del- och slutav-och landstingför varje kommunDen

kommunalskatte-för utbetalningräkningen i nuvarande system av
medel slopas.

respektiveoch kommunerkollektiv avräkning mellanEn staten
bidrags/utbetalningsåret,och andra efterlandsting första åretgörs

för bidrags/utbetal-beskattningsbara inkomsternade verkliganär
ningsåret kända.är .

utjämnings-Skälen för beredningens förslag: nuvarande förI system
kommunalskattemedelrespektive utbetalningbidrag till kommuner av

till bidrags/utbetal-beskattningsbara inkomstersker uppräkningen av
med uppräk-inkomsterna räknasningsårets nivå. Metoden är att upp

vissagrundasningslaktorer fastställs RRV och på antagan-av somsom
fattade beslutekonomiska utvecklingen riksdagenden den samt avom

storlek.förändringar betydelse för inkomsternasavom
inkomstutjäm-i den beredningen föreslagnaTilläggen och avdragen av

och således baseras påningen beräknas utifrån grunderbör upp-samma
landstinget enligtinkomster i kommunnr ellerräknade beskattningsbara

de inkomster året tvåtaxeringen för bidragsåret, vilket äråret som avser
före bidragsåret.år

för bidragsåret, både i frågaalla beräkningarnuvarande ärI system om
preliminärautjämningsbidrag för kommuner,kommunalskattemedel och

inkomsterna för bidragsåret ärtill slutliga beskattningsbarafram dess de
bidragsåret. Efter bidragsåretskända. inträffar i januari efterDetta två år

faktiska utveck-med hänsyn till dendärför avråkningarutgång sker två
för bidrags-inkomster för före respektivelingen beskattningsbara åretav

förränvisst därmed inte kändaslutliga inkomsterna för äråret. De årett
i efterskott.två år

slutavräkning föri nuvarande del- ochlandstingenFör görs system en
inte för skatteutjämningsbidragen.landstingsskattemedlen men
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Med fullt genomfört ñr inkomstutjämning, bered-såett system som
ningen föreslår, kommer alla skillnader i skattekraft mellan kommuner

jämnas Avräkningsförfarandetrespektive landsting kommeratt ut.
fylla funktion därfördärmed mycket begränsad och skulle kunnaatt en

betraktas onödigt. Det kommer enbart åstadkomma marginellaattson1
Förändringar penningtlödena tid bi-över den löper mellanav som
drags/utbetalningsåret och slutavräkningsåret föränd-två år Dessasenare.
ringar, obetydlig omfattning ekonomiskt, medär har göraattsom av
skillnaderna mellan skattesats och förden skattesats tillämpasegen som

beräkna tillägg och avdrag i inkomstutjämningen.att
slopande slutavräkningen iEtt del- och för inkomstutjäm-systemetav

ning förutsätter slopande det kommun- respektive landstingsvisaett av
avräkningsförfarandet i för utbetalning kommunalskatte-även systemet av
medel, vilket beredningen också föreslår.

Nuvarande för utbetalning kommunalskattemedel innebärsystem attav
kommuner och landsting för visst utbetalningsåret får preliminäraårett
kommunalskattemedel vilka baseras beskattningsbara inkomster förpå

före utbetalningsåret.året två år Dessa räknas till utbetalningsåretsupp
nivå med uppräkningsfaktor fastställs RRV.en som av

Liksom för utjämningsbidraget till kommuner sker i utbetalningssyste-
del- respektive slutavräkning för varje kommun och landsting närmet en

de slutliga beskattningsbara inkomsterna för utbetalningsåret kända.är
kanDetta innebära återbetalningar respektive ñråterkrav kommuner och

landsting avvikit frånhar den för riket upprättade för desom prognosen
beskattningsbara inkomsternas utveckling.

Beredningen föreslår ingen del- och slutavräkning i det ñreslagna
för inkomstutjämning för kommuner respektive landsting. Nå-systemet

del- och slutavräkning bör därför inte heller ske i för utbe-systemetgon
talning kommunalskattemedel. Kommuner och landsting därmedvetav

utbetalnings/bidragsåretunder vilka intäkter de får skatt och bidragav
administrativa avräkningsförfarandetDen omgångsammantaget. som

innebär kan slopas.
del- och slutavräkningsförfarandeEtt bör även fortsättningsvis ske mel-

lan och kommuner respektive landsting. regleringEn över-staten av
eller underskott bör minskningske eller ökning det generellagenom av
bidraget.
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administration7.2 Uppdatering och systemetav

datatillgång7.2.1 Uppdatering och m.m.

förBeredningens förslag: kostnadsutjämningen kom-Underlaget för
åldersrelaterade ochårligen det gälleruppdateras när strate-muner

Övriga strukturvariablergiska behovsvariabler. behovs- och upp-
för femårs-femte Beräkningsmodellema låsesdateras år.vart en

föranleder ändringsåvida inte särskilda omständigheterperiod en
efter tid.kortareen

landsting uppdateras årligenUnderlaget för kostnadsutjämning för
inskrivna elever vid vårdhögskola.det gäller variabelnnär

kollektivtrafiksjukvård ochBeräkningsmodellema för hälso- och
för treårsperiod.låses en

Skälen För beredningens Förslag: för kost-föreslagna modellenDen
förutsätter olika faktorer kan daterasnadsutjämning kommuner att upp

finnsvilket i sin förutsätter viss statistikmed vissa intervall, tur att
tillgänglig.

följande:Faktorema kan delas enligtupp

åldersrelaterade faktorer-
strukturfaktorer.övriga behovs- och-

verksamhet framgårberedningen föreslagna faktorernaDe per avav
sammanställningen i avsnitt 4.2.4.

i de kommunalaåldersrelaterade iaktorema återfinns mångaDe avsom
befolkningsstatistik och bör daterasverksamheterna baseras SCB:spå upp

inverkanårligen eftersom åldersstrukturen den faktor har störstär som
och de årliga förändringarnakostnader och verksamhet där störstapå

sker.
beroendeUppdateringen övriga variabler i kommunsystemet år avav

variablema förolika statistikkällor och särskilda undersökningar. Av
skattekraftsvariabeln årligen. Variablema förbarnomsorg bör dateras upp

föräldrarnas förvärvsfrekvens beroende den bamomsorgsundersök-är av
Socialdepartementet årligen sedan ochning genomfört år 1986som som

barnomsorgssituation iomfattar urval ñrskolebam och derasett samt-av
bamomsorgsundersökning planeradliga landets kommuner. Nästa ärav

undersök-till 1995. beredningens synvinkel det angelägetår Sett är attur
framdeles genomförs årligen för kostnadsutjämningen förningen även att

aktuell ef-barnomsorg skall kunna uppdateras denså att motsvarar en
undersökningens periodicitetterfrågesituation. bedömning måsteEn av

emellertid utifrån andra krav.göras även
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För gymnasieskolan finns variabler dels elevernasmätersom program-
val, dels andelen elever inackorderingstilläggmed kommun. Denper
förra variabeln bör dateras årligen.upp

individ-För och familjeomsorgen finns variabel andelenmäteren som
utomnordiska och andelen finska medborgaremäter kommun.en som per
Variablerna bör dateras årligen.upp

individ-För och familjeomsorg äldreomsorg finns variablersamt som
rör hushålls-, boende- och yrkesförhållanden och hämtas från Folk-som
och Bostadsräkningen UndersökningenFoB. har under tidsenare ge-
nomförts femte kommerår. Framöver undersökningen sannoliktvart att
genomföras endast tionde år. SCB har haft i uppdrag utredavart att en
alternativ med intervallväg något inhämtatätare motsvarande uppgif-att

via befintliga registerdata. Om denna lösning riksdagenter accepteras av
skulle det innebära de för kostnadsutj ämningen nödvändiga variablernaatt
kan uppdateras vid behov. uppdateringEn endast tionde skulleårvart
innebära avsevärd kvalitetsförsämring när det gäller utjämningensen
förmåga spegla de ekonomiska ñrutsåttningarna.att

barnomsorg,För grundskola, individ- och familjeomsorg äldreom-samt
finns variabler för täthet/gleshet och olika befolknings-mätersorg som

geografiska spridning i varje kommun. De årliga förändringarnagruppers
i spridningen kan bedömas relativt Variabeln kräver vidaresmå.vara
omfattande databearbetningar och det bör därför tillräckligt medvara en
uppdatering femte Glesbygdsmodellen förår. grundskolan kan be-vart
höva uppdateras med något intervall.tätare

Sammanfattningsvis bör årlig uppdatering ske de viktigaste be-en av
hovsvariablema inom skola, barnomsorg, individ- och familjeomsorg

äldreomsorg. uppdateringEn femte år bör övrigagörassamt vart av
variabler i kommunsystemet dels inte lika föränderligaär kortöversom
tid, dels är få fram årligen.svårare att

De beräkningsmodeller ligger till grund för kostnadsutjämningenson1
inom olika verksamheter bör låsas för fem år. Om särskilda omständig-
heter omfattandeuppstår, verksamhets- eller behovsförändringar,t.ex.
bör ändring kunna tidigare.görasen

De behovsvariabler ingår i kostnadsutjämningen för hälso- ochsom
sjukvården är åldersstruktur, medellivslängd och sammanboende över
16 år.

Andelen sammanboende i befolkningen över 16 år är den behovs-
variabel indikator bäst fångar skillnader i landstingenssom upp
kostnader. Uppgifter hushållen hämtas Folk- och Bostadsräk-om ur
ningarna FoB hittills genomförts femte år. tidigareSomvartsom
redovisats detär sannolikt det i framtiden kommer vid behovatt att att
erhålla uppgifter samboendeförhållanden via registerdata. Uppgifterom

medellivslängd kan beställas årligen från SCB.om
Åldersstrukturvariabeln i modellen består produkten befolkningenav av

i sju olika åldersgrupper och enhetskostnaden för respektive åldersgrupp.
Enhetskostnaden baseras kostnadsdatapå från Malmöhus län. Eftersom
åldersstrukturen har ganska liten betydelse för kostnadsskillnademaen
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åldersvariabeln ilandstingen saknas motiv för särbehandlamellan att
förhållande till andra variabler i fråga uppdateringen.om

förändringarhälso- och sjukvården sker för närvarandeInom stora som
inom relativtmotiverar modellen bör i sin helhetöveratt en snarses

utjämningsmodellendärför variablerna iframtid. Beredningen attanser
treårsperiod.för hälso-och sjukvården bör ligga fäst åtminstone under en

kollektivtrafik faktorerUtjämningsmodellen för bygger på ärsom
näringslivsstruktur skär-mycket stabila tiden bebyggelse- ochöver samt

behovsvariablema integård varför löpande uppdateringnågon av synes
efter med tankemotiverad. Beräkningsmodellen bör dock över årtreses

kostnaderna området.den snabba förändring sker påpå som av
och för vårdhögskolan bör årligen justeras medTilläggen avdragen

hänsyn till förändringar i antalet inskrivna studenter.

7.2.2 Uppföljning administrationoch systemetav

Beredningens förslag: ñrUtjämningssystemet bör bli föremål en
bör detlöpande uppñljning. En utvärdering göras närsystemetav

har varit i funktion i år.tre
tillsättsuppföljning och utvärdering utjämningssystemetFör enav

leds Finansdeparte-parlamentariskt Gruppensammansatt grupp. av
Till och företrädare för berördaknytsmentet. expertergruppen

myndigheter organisationer.och
ñr kostnadsutjämning administrerasSystemet SCB.av

Skälen för beredningens förslag: särskild parlamentarisktEn samman-
dessbör tillsättas för följa och utvärdera ochsystemetsatt attgrupp upp

löpande föreslå sådana föränd-utfall. Gruppen bör ha möjlighetäven att
ringar motiverade. utvärdering bör när dettaär En görassystemetsom av

varit funktion i ligga till grund förhar i Utvärderingen kan sedanår.tre
efter femåriga införandeperioden bered-översyn densystemeten av som

ningen ñreslår.
Till bör knytas företrädare ñr berördaäven ochexpertergruppen

fackmyndigheter landstingsförbunden.kommun- ochsamt
har redan idag, tillsammans med skattemyndighetema,SCB ansvaret

ñr administrationen såväl utjämningsbidraget till kommuner somav
skatteutjämningsbidraget till landsting. därför lämplig förSCB mestsynes

administrationen utjämnings-den löpande hanteringen och detav nya
till del de uppgifterInom finns också tillgångSCBsystemet. storen av

underlag förutgör systemet.som



SOU 1994: 144

yttrandenReservationer och särskilda

1 7Bilagorna -





SOU 1994: 144 123

Reservation
ledamöterna Andersson och KlingvallMaj-IngerLorentzav

s

Inledning

Vi beredningens ñrslag, i synnerhet den delmotreserverar oss som
gäller kostnadsutjämning, och vill i stället lägga fram följande alternativa
förslag.

Sammanfattning

Landets ekonomiska situation oerhört besv@de, med löpandeär ett
underskott i statsbudgeten och mycket statsslculd. Samtidigt liggerstoren
arbetslösheten på mycket hög nivå i praktiskt hela landet.tageten
Utvecklingen vändasmåste och dessutom vändas sådant intepå sättett att

svåra obalanser bildas mellan olika regioner. Risken förpermanenta, en
sådan utveckling i konjunkturuppgång uppenbar.ären

I denna mycket känsliga situation orimligtär det med mycket stora
omfördelningar kommuners och landstings inkomster. börI ställetav

i nuläget eftersträva situation där kommunsektom, särskilt iman en
delar landet kraft bidra till utvecklingen och inteutsatta attav ges

belastas försvagad konkurrenskraft bristfällig service ochav genom
infrastruktur eller väsentligt högre utdebiteringsnivå.

förslag,Vårt grundas dessa bedömningar, innebärpå att;som

samtliga kommuner och landsting omfattas systemet,av-

verksamheter hinder kan växlas mellan kommuner landstingochutan-
och regleras skatteväxling,genom

skillnader i utdebiteringsnivå kommer minska,att-

statsbidraget kan inordnas i den statliga budgetprövningen och-
bestämmas riksdagen såväl till nivå utformning,av som

omfördelningen inkomster blir väsentligt jämförtlägre med denav-
omfördelning strukturkostnadsutredningen och landstingsekonomiska
utredningen skulle medföra,

kommunernas totala verksamhet finansieraskan ungefärpå samma-
villkor hittills, samtsom

hänsyn kan till såväl storstädernas glesbygdens specifikatas som-
problem.
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Bakgnmd

kommunalkollektivet.skattekrañ i mycket iSpännvidden i är dag stor
Borgholm har skattekraft 72Medan procentmotsvarar avsomen

Danderyds skattekrañ till Detmedelskattekraften 163uppgår procent.
dubbelt högingen utjämning ägde krävas såskulle alltså, rum,om

Danderyd.i för erhålla intäkt Enutdebitering Borgholm att samma som
nödvändig förlångtgående utjämning inkomsterna är attav ge samma

grundñrutsätmingar.
varierar förutsättningarnaskillnaderna i skattekraftenUtöver att

orsaker.likvärdig service i kommunerna andratillhandahålla även aven
exempelvis befolkningssamman-Strukturella skillnader olika slag somav

respektive geografiskt läge har medförtsättning, gleshet täthet och att
olikabetydande olikheter i kostnader finns mellan kommuner.

aktivthar i flera de verksamheternaKostnadsstrukturen störreav
specialdestinera-inrättande och utformningpåverkats statenav genom av

byggts istatsbidrag. alltmer omfattande verksamhet harde En upp
helt domine-kommunerna. och landstingen utgör till denKommunerna

inom fundamentaladelen redskap för nationella ambitionerrande ett
områden vård, utbildning ochsom omsorg.

lokalai olika grad, ñr denSamtidigt kommunerna, högmåste svara
kunna upprätthållas.infrastruktur krävs för sysselsättning skaattsom

samtidigt viktig del denoch landsting oerhörtKommuner utgör aven
lokala marknaden.

landetlandstingens verksamhet i vissa delarKommunernas och är av
vad idag betraktarhelt avgörande för regionens fortlevnad som man som

och service För såväl kvinnoracceptabel livsmiljö, med arbete somen
decennier-Utvecklingen den offentliga sektorn under demän. senasteav

i grundvalen för skapa någorlundahar glesbygdsområden varit attna
likvärdiga förutsättningar ñr sysselsättning mellan och kvinnor.män

Tidigare utredningsarbete

Utformningen framtida antaldet statsbidragssystemet har under årettav
behandlats flera utredningar. Samtliga har blivit föremål för om-av
fattande kritik, delvis från olika utgångspunkter. har dockGemensamt
varit kritiken de komplicerade och svårbegripliga beräkningsmodellermot
utredningarna använt.

utfallet beräkningar i hög utsträckningkan konstatera dessaMan att av
beroende modellval, variabelval och val gränsvärden. Statistiskaär av av

visats för innebär i själva verket vidsamband kommunersom grupper av
jämförelser i enskilda awikelser mellankommuner mycket stora
beräknade värden enligt modell och redovisade värden för betydandeen
andel kommunerna.av

tillStudierna de strukturella kostnadsskillnadema har begränsatsav en
isamhällssektor och verksamhetsområde Dettaavgränsatett taget.

innebär helhetssynen saknas.angreppssätt att
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De förslag till utformning statsbidragssystem aktuellaärav som
innebär kraftiga omfördelningar bidrag, exempelvis skulle kommunerav
och landsting i skogslänen jämfört med det gamla bidra medsystemet ca
3,5 mdr till andra delar landet.av

Omfördelningseffekterna år kraftigaså omfattande riktade bidrag äratt
nödvändiga under överskådlig tid. Utan riktade bidrag riskerar attman
befolknings- och nåringsstrirlcturen i delar landet kan genomgå storaav
förändringar och svårigheter uppstår de kravatt att motsvara en
konjunkturuppgång kommer ställa. Detta gäller såväl storstads-att som
glesbygdsområden. I glesbygden kan likvärdig standard svårligenen
upprätthållas inom de verksamheter ålagt kommunernastaten utan
betydande skattehöjningar, med ytterligare försämrade förutsättningar och
ökad spännvidd i utdebiteringen följd.som

Landstingsekonomiska utredningen föreslår nuvarande skatteutjåm-att
ningssystem skall ersättas med fr.o.m. 1996. Systemetsett nytt system
uppbyggnad iär princip detsamma föreslås på den kommunalasom
sidan.

Landstingsförbundet och landstingmånga har i sina remissvar pekat på
antal frågetecken kring valet modell för hälso-ett och sjukvård ochav

det bristfälliga dataunderlag modellen vilar på. Det råder ocksåsom en
oenighet modellen för kollektivtrafik.stor andelHur storom av

kollektivtrafikkosmaderna bör ingå i skatteutjämningssystemet och hur
hanterar olikheter i huvudmannaskapets fördelning mellan landstingman
och kommuner

Det visar på nödvändigheten fram alternativtatt ta ett systernav som
dels är enkelt förstå och dels begränsar omfördelningseffektema.att

Krav på systemnya

Landets ekonomiska situation kräver varsamhet beträffande omfördelning
kommuners och landstings inkomster. Det nödvändigtär framatt taav
alternativt dels enkeltär förståett och dels begränsarsystem attsom

omföndelningseffektema.
Staten måste statsbidragsñrdelningen allagarantera attgenom

kommuner möjligheter i sin verksamhet de nationellaatt motsvarages
målen.

Systemet ska förutsättningar för minskad spännvidd i utdebiteringen.ge

Förslag till utjämningssystem primär-kommunermellannytt

InkotnstuyämningA.

Vi föreslår inomkommunal inkomstutjämning där alla kommuneren
skattekrañ lika med medelskattekraften. dettagaranteras Genomen

omfördelas inkomster från kommuner med skattekraft över genomsnittet
till kommuner med skattekraft under. I denna modell omfattas samtliga
kommuner utjämningen och långsiktig hållbarhet uppnås.av

Inkomstutjämningen föreslås fullständig och skattesats skavara egen
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vissa marginalef-undvikstillämpa skattesatstillämpas. Genom att egen
förutses, delvisutjämning Skattesatser kanfekter samtidigt avsom en

tillUnderskott eller överskottföljd ornñrdelningseffekter.avsom en
statsbidraget.reglerasutdebiteringen tillämpasföljd den motattav egna

kostnadsuyämningInomkommunalB.

beroendekostnadskrävande verksamheter ärkommunernasFlera mestav
demografisktkostnader förutjämnabefolkningsstrukturen. För attav
gymnasie-inom grund- ochbetingade kostnadsskillnader barnomsorg,

omfördelningsmodell därföreslås enkelskola äldreomsorgsamt en
ibefolkningsandelarriket ställt i relation tillgenomsnittskoslznaden för

fördelningsgrund.målgrupperna utgör

StatsbidragC.

demografiskinkomstutjåmning ochinomkommunalvaletGenom av en
inkomstutjåmning ochklar åtskillnad mellanutjämning skapas en

statsbidrag.
utifrån behov riktadedetta fördelas dels deStatsbidraget kan avgenom

det underskottinsatser redovisats dels för täckaatt somsom ovan,
generelltinkomstutjåmningen. fördelasi Merpartenuppstår ettsom

regeringensför särskilt statsbidrag tillbidrag. skapas ävenUtrymme ett
för närvarande till 30 mdrförfogande. Statsbidragssumman uppgår ca

neutraliseringsavgift.statsbidrag minusnetto

följande grunder:Statsbidraget fördelas på

i inkomstutjâmningen täcksl.Underskottet

efterhand kommaf.n. till miljard kr, kanKostnaden uppgår 1 menca
utdebiteringskattekraft och lågreduceras då kommuner med högatt

skattekraftñrväntas höja utdebiteringen. Kommuner med lågkan
skattehöjningar då utdebiteringeni de flesta fall försaknar utrymme

redan år hög.

invånare2.Generellt bidrag, lika per

Bidragetinvånare till alla kommuner.generellt bidragEtt per ges
tillämpning ñnansieringsprin-föreslås regleringspost vidutgöra av

cipen.

regeringen ochbidraget kan också förändrasgenerellaDet om
generellt viss del kanönskar. Viss del kan ochriksdag så utgåt.ex.

specialdestineras.

regionalpoli-bidrag till med höga strukturella och3.Riktat kommuner
tiska kostnader.
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Det riktade bidraget syftar till kompensera kommuner medatt en
struktur för merkostnader.ogynnsam

4.Särskilt statsbidrag till regeringens ñrforgande

Ett särskilt statsbidrag föreslås ñravsättas i första hand tillfälliga
insatser i kommuner drabbats svårigheter. Anslaget skastorasom av
kunna bådeanvändas till villkorslån och till direkta bidrag. Anslaget
ñreslås även användas till övergångsregler.

Förslag till utjämningssystem for landstingnytt

A. Inkomstwjämning

Vi föreslår inomkommunal inkomstutjämning där alla landsting ochen
landstingsfria kommuner skattekraft lika med medelskatte-garanteras en

kraften. Inkomstutjåmningen föreslås fullständig och baseras på denvara
skattesatsen, d.v.s vi föreslår ñr primårkommu-systemegna samma som

nerna.
Detta möjlighet till fri uppgiftsfördelning mellan kommuner ochger

landsting och ekonomisk reglering via skattekvittning.en

B. Kostnadsutjämning

landstingens kostnadskrävande verksamhet hålso-är och sjukvård.mest
En modell ñr kostnadsutjåmning för landsting kan därför koncentreras
till denna sektor och bygga på landstingens interna resursför-egna
delningsmodeller. I de resursfördelningsmodeller de flesta landstingsom
byggt ñr fördelning inom sina områden fördelasupp av resurser
genomgående 80 90 baserat på åldersfaktom. Resterande andelprocent-
fördelas via olika ohälsolaktorer.

Vi föreslår kostnadsutjåmningsmodell baserad på åldersstrukturen.en
Övriga faktorer ohälsa och glesbygdens merkostnader samtsom

storstådemas strukturkostnader för kollektivtrafik beaktas i riktatett
statsbidrag.

C. Statsbidraget

Bidraget omfattar dagens statsbidrag på drygt miljarder6 kr och
överskottet från inkomstutjåmningen på 0,3 miljarder kr.ca

Statsbidraget fördelas på följande gnmder:

l.Överskottet i inkomstutjåmningen tillförs det riktade statsbidraget.
Beloppet utgör miljarder0,3 kr.ca
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riktadekostnader.strukturella Detmed högatill landsting2.Riktat bidrag
förstrukturmedlandstingkompenserabidraget syftar till att ogynnsam

merkostnader.

primär-tillstatsbidragetfördelningför fastställandeFörslag avav
landstingochkommuner

vistorlek föreslårochfördelningstatsbidragetsfastställande attFör av
lämnafår till uppdragledningFinansdepartementetsunder atten grupp

partierna.politiskai samråd med deförslag

följande gälla:för uppdraget börSom ram

primårkommunföromfördelningseffekten får inte någonnegatival.Den
Dande-utjämningssystemetidag finns utanförför deutom tre som

kr/invånare.överstiga 000Lidingö och Täby lryd,

ifår inte någotlandstingenomfördelningseffekten förnegativa2.Den
lir/invånare.fall överstiga 500
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ledamoten DavidsonStig cav

iJag har min reservation valt förändringargöra i beredningensatt
majoritetsñrslag leder till med bättre profil vad gällerett systemsom en
utjämning och ökade möjligheter service för kommuner ochatt ge samma
landsting över hela landet. Min utgångspunkt har varit alla ska haatt

möjligheter service där kompensationen ska förattsamma ge ges
opåverkbara faktorer. De kommuner har skött sin ekonomi ochsom

utgifterna efter sina inkomster ska inte straffas. Vi fåranpassat då inte
i kompensera de kommuner och landstingsystemet inte sinaanpassatsom
kostnader och utgifter.

Inkomstutgjämningen

Jag föreslår 100-procentig inkomstutjämning för kommuner ochen
landsting. Mina motiv är detta kommuner och landstingatt ger samma
möjligheter bedriva kommunal verksamhet med likvärdig inkomst.att en
Hög skattekraft har ofta sin grund i samhället historiskt harattegen
koncentrerat viss allmän verksamhet geografiskt och näringslivetsatt
huvudkontor och tjänstesektom följt efter. totalEn utjämning därförär
starkt motiverad. Alla kommuner ska självklart med i inkomstutiäm-vara
ningen.

Från hållnågot har framförts förslaget det behövs incitamentatt ettom
i inkomstutjämningen. Detta förslag saknar helt relevans. Beredningens
arbete och prof Söderströms analys visar; det inte behövs sådantatt ett
incitament där diskussiner förs 80, eller90 95 Beredningensprocent.om
majoritet vill ha 95 I sakfrågan är det så kommuner med lågprocent. att

skattekraft ofta har strukturella problem insatserpåsatsaregen som mera
för flera jobb, ökad tjänstesektor och bättre industriklimat än vad
kommuner med hög skattekraft gör.egen

En 100-procentig inkomstutjämning har för kommunnågon marginella
negativa följder beredningen påpekar. Dessa problem hanteragår attsom

tekniskt och utgör inget hinder förrent total utjämning.en
När det gäller skattesatsen tillstyrker jag beredningens förslag med

länsvisa skattesatser även problemen enligt kunde hanterasom ovan om
kommuner och landsting fullt fick basera inkomstutjämningen påut egen
skattesats. Detta dock andra icke önskvärda effekter då jag efter-ger
strävar med faktorer i principett år opåverkbara.system som

Kostnadsutjämningen

principI konstruktionenär rätt vad gäller kostnadsutjämningen detnär
finns även andra områden i inte är s.k. obligatoriskasystemetnu som

verksamheter. Jag vill dock viktigapå områden mig motreservera
beredningens förslag till förmån ñr yrkande.eget
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kostnadsutiämningeniBamomsorgäaktom

för barnomsorgenbidragetfördelaskafaktordenMitt förslag är att som
enklaärförvårvsfrekvensen. Detochåldersfaktomendast påska baseras

barnomsorgen.kriterier föroch klara
skattekraft.ochbefolkningstäthetinocksåmajoritetUtredningens tar

alla kommunerbl.a.kriterier årdessabort attmotiv ñrMina nuatt ta
vi dåHarbehovståckning i barnomsorgen.fullklaraarbetar för att

ochantalet barnvi infångarmed såförvårvsfrekvensenåldersfaktom och
inrelevantintekanDet att taarbetar.ñråldrarnamyckethur vara

högEnkommunal bamomsrog.tillbidragpåskattekraft måttettsom
familjerna.avgifter fråninfåmöjligheterdärtillskattekraft attgeregen

befolkningsunderlagocharbetslöshet svagtHög

kompensationregionalpolitiskinslagfinnsFörslagberedningensI ett av
befolknings-ocharbetslöshetlångvarig hög svagtñrbidragi form av

med kravdrag 90totaltfinansiera detta görs ettunderlag. För peratt
krtill 150avdragdettavill ökaJagkommuner.för allainvånare som

ocharbetslöshetmellan svagtfördelningberedningensenligtfördelas
befolkningsunderlag.

standardkostnandsmetoden kandel bygger påtillEtt storsystem som
tillstyrkerglesbygd. Jagiför kommunermerkostnaderin allafångainte

i räknat.i kronorinsatsernaökavillförslagberedningensmotiven i men
iinland ochNorrlandsikommunerförfördelarMitt förslag utsattager

Bergslagen.

Kollektivtrafiken

kostnader. Jagfaktiskadel påtillbyggerbidragKollektivtrañkens stor
modellen intekritikremissinstansers mot atttidigarebåde fleradelar

ställningstagandeberedningensocksåheltslå igenomtillåtasskall samt
bedömning.politiskfrågahär ärdetatt enom

medreducerasoch avdragenberäknade tilläggendeförslagMitt är att
kollektivetorimligtdet ärbl.a.motiv är attpolitiskaMina att50 procent.

behövaskullekollektivtrafikförfulltbetalarmed och utär som manen
kostnadsa-grundhainte kan påi alla kommunerha avsom manmen

utsträckning.ipåverkbarverksamhetenDärtill storårspekten.

Införanderegler

sikt skalångPåförlorare.ochvinnaredet finnsgörEtt attnytt system
verkligheteninñranderegler. Mennågrafungeraprincipi utansystemet

hurförfinnasgränsprincip börsådenna yttresådanär trotsatt en
Vifrån 1994.utgångspunktmedavdragelleri tillskottfårmycket man

intenuvarandemedgörs systemfördelningardeifrånfår då utgå att som
rättvist.år
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Mitt förslag är ingen kommun och inget landsting skaatt drabbas med
än 500 kr invånare och år under fyraårs-period i minskning.mera per en

Därefter ska det sättas gräns innebär ingen får störreatten som
minskning invånare efter fyra år 2 kr.000per

På sätt gäller ingen kommun och inget landsting skaatt fåsamma mer
än 500 kr invånare och år under fyraårs-period i ökade bidrag.per en
Även här ska sättas gräns ingenså får än 2 kratt 000en mer per
invånare efter fyra år.

För de landstingsfria kommunerna gäller dåtre till 000 kr1upp per
årochmax4000krperinvånareefterfyraår.

För de kommuner kommer in i på grundsystemet extremtsom nu av
hög skattekraft gäller kr1 000 år och 4 000 kr efter fyraegen per max
år.

För slippa utredningar skatteutiämningsområdetatt på föreslårsånya
jag parlamentarisk beredning ska sittaatt under fyraårs-period ochen en

områdetfölja utvecklingen på och föreslå korrigeringar under hand.

Sammanfattning mina reservationerav

1.100-procentig inkomstutjämning mellan kommuner och landsting
beredningens förslag 95 96.

2.Ändrad faktor för barnomsorgen ska omfatta endast åldersfaktorsom
och förvärvsfrekvens.

3.En Ökning avdraget för alla kommuner från 90 till 150 kr förav
insatser bygger långvarigpå hög arbetslöshet ochson1 svagt
befolkningsunderlag.

4.Kollektivtrafikens tillägg och avdrag reduceras med 50 procent
beredningens förslag 25 %.

.Övergångsreglema5 ska desamma ñr vinnare och förlorare högstvara
500 kr invånare och år, 2 000 kr efter fyra år. För kommunerper max

kommer in i med hög skattekraftsystemet gäller dubbeltsom egen per
år, 4 000 kr.max

6.Jag vill ha särskild parlamentarisk beredning följer utvecklingenen som
under fyraårs-period.en

Effekterna mitt förslag till nytt systemav

Mitt förslag förändringar för kommuner och landsting vid jämförelseger
med beredningens majoritetsförslag. Inte heller jag har attmera pengar
fördela till kommuner och landsting; hur önskvärt detta än skulle vara.
Jag vill dock markera kommuner och landstingatt totalt tagit sinsett nu
andel för bidra till saneringenatt ekonomi. Detta skerstatensav genom

tidigarede indragningarna och de ekonomiska problem kommunernasom



1441994:SOUyttrandensärskildaochReservationer132

frystaochavräkningssystemendegrund1995-1996 påñrfått in nyaav
statsbidrag.

beredningenstillförhållandeijagomfördelarförslagmittI resurser
landsting iochoch kommunerBergslageninland,Norrlandstillñrslag

jagvärnartill nulägetförhållandeskattekraft. Imed lågövrigt omegen
förslag. Iberedningensiminusmycketfårområdende storasom

Västerbottenochi Norr-kommuner29förslag är 24beredningens av
dessahälftenförslag är övermittInuläget.förlorare avgentemot

Även GöteborgochMalmöförslag så ärmittivinnare.kommuner
till nuläget.förhållandeivinnare

fördelningrättvisareochmening bättreminenligtMitt förslag enger
får hårlandsting. Deochmellan kommunersamladevåra resurserav

till invånarna.serviceochverksamhetbedrivamöjligheter att gesamma
politikdenlandstingen ärochskilja kommunernakommerDet attsom

kommunernastjänstemän,ochpolitikerhosñrs, kompetensensom
tidigareunderhur kommunenminstoch inteavgiftspolitikenochskatte-

ekonomi.sinhanteratharår
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ledamoten Erik Langby mav

Avgörande från grunderna för kommunala självstyreavsteg med
mellankommunal omfördelning kommunalskatterav

á Beredningens direktiv innebär krav på enhetligaett system som ger
inkomster för kommuner och landsting. Detta inte förenagår med denatt
hittills allmänt rådande på vad kommunal självstyrelsemer synen
innebär. Direktiven har visats sig leda fram till krav på ett system, som
i skala kommunalskatt,gör i kommun,stor att tas utsom en genom
statliga regler Överñrs till andra kommuner. l det läget kan man
knappast längre begreppsmässigt tala kommunalskatt iställetrent utanom
statskommunal skatt. Från de närmare 60 kommuner, invånare harvars
deklarerade inkomster över riksgenomsnittet, ska i princip all inbetald
kommunalskatt medelskattekraftenöver överföras till kommunerna med
deklarerade inkomster under snittet. Enligt min mening borde istället
följande principer gälla:

Kommunernas verksamhet finansieras med skattemedel andrautanegna
statliga bidrag sådana syftar till kompensera förän att storasom
avvikelser skattekraji och strukturellt betingade kostnaden Statliga stöd
till medborgarnas välfärd skall gå till den enskilde och till kommuner-
na.

På denna grund jag mig den grundläggande inriktning,motreserverar
beredningens arbete haft de givna dirketiven. Principielltsom genom

borde istället följandepå sätt:systemet utse
Varje kommun/landsting behåller den kommunal-/landstingsslcatt som-

de invånarna.uttaxerats av egna
Statsbidragspåsen för kommunerna används, i nuvarande system,som-
för höja skattekraften för flertalet kommuneratt till lämpligupp en
garantinivå. För bl.a. undvika s.k. pomperipossa-effekteratt sätts
kompensationsgraden till 80 % skillnaden mellan skattekraftav egen
och garantinivå utjämningsgraden för de flesta kommuner blir då minst
95 %.
Inkomstutjämningen kombineras, också i princip med ettsom nu,-
kostnadsutjämningssystem och då det beredningen föreslagna dockav -
med de justeringar nedan.som anges
Statens behov fortlöpande reglera de ekonomiska villkoren föratt-
kommunsektom får, lösas med neutraliseringsavgifter i formsom nu,

kr/invånare. Alternativt, eller komplement, skulle kunnastatenav som
skatteväxla med kommuner och landsting. Detta inte minst kopplat till
huvudmannaskapsförändringar.
För stärka den enskilda människans ställningatt borde ex.vis- sam-
hällets stöd till barnomsorg kunna direkt från till familjenstaten

s.k. checksystem. I departementsutredningen Statens roll inomf genom
i vård och omsorg Ds finns1994:40 redovisat sådant Förett system.
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frånöverförasmdr kr1995 34behöverfinansiera dettaatt ca
sänkeralla kommunerskatteväxling, därtillkommunerna staten genom

kommunaladetomfattningminskadmed 3:50. Enutdebiteringsin av
kommuner-spännvidd mellanminskadinnebärfinansieringsansvaret en

ekonomiska villkoren.devad gällerna
verksamhet,landstingsochfinansiering kommunersförEtt system av

inomintepunkter, hargrundläggandemed mina rymtsenligheti
detsådant påredovisasdirektiv. Därför systemberedningens ett

kostnadsutjämnings-ochinkomst-här skett. Omöversiktliga sätt ett
fårdirektiv,beredningesmedenlighetidock ska utformassystern

riktigthuvudsakoch igenomarbetatvälberedningens förslag varaanses
sådantipunkter jagvilkaredovisar jag påföljande ettdetutformat. I

mening.avvikandeharläge en

"pomperipossa-effekt"80 %- uteslutKompensationsgrad

utformasborderedovisade,det härinkomstutjämningsförslag såsomEtt
iblir ändåUtjämningsgraden96.kompensationsgrad på 80s.k.med en

pomperipossa-effekterdå s.k.slipper96,flesta nu 97-98de men man
skattekraft,sinhöjaincitamentformfårkommunerna någonoch attav

förslagetMeddeklarerade inkomst.genomsnittligainvånarnasd.v.s.
snittet fåskattekraftmed överantal kommunerriskerarutformning ett

ökadestiger ochinkomstermedborgarnasintäkterminskade om
Utformningen"Pomperipossa.sjunkerinkomsternainkomster om

Alternativt bordeutdebitering.stegvis höjddärmedriskerar motatt styra
%, för kommuner över95den måstekompensationsgraden, varaom

utdebiteringenskatteinkomst egnafaktiskmedelskattekraften räknas på
Dåreglerade skattesatserna.deistället för%skattekraften 100överx

behållainkomstutjämningen,bidrar tillfår alla kommuner, sammasom
medfår desnittet. Annarsinkomster översina invånaresandel 5 96 av

fårutdebiteringde med högrepomperipossa-effekt medanlägre skattesats
förhållande till hurigradi högre och högrefår detincitament och

regleradedenförhållande tilliskattesatsen ärhögre denmycket egna
skatteväxlingarl-korrigerad förgenomsnittliga,d.v.s. denskattesatsen,

skilda huvudmannaskap.

kallortstillägg utgåbörKompensation for tidigare

föreslåslandstingochför både kommunerkostnadsutjämningen attI
lönesättningvidkallortstillâggens.k.för de tidigarekompensation avges

tilläggenFormellt äri Norrland.och landstingpersonal i kommuner nu
ligger kvar. Någotlönenivåemahögredeborta löneavtalenur men

ilandstingenochkommunernamed dessa,sakligt skäl för räknaatt av
och låtakostnadsutjämningenikostnader,Norrland själva valda högre

inte.finnsextralönerbetala dessamedövriga kommuner attvara
kostnaderñr opåverkbaraska kompenseraKostnadsutjämningssystemet

intekallortstillägg börñrKompensationinte sjâlvvalda. ges.-
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Skillnaden i strukturkostnad för kollektivtrafiken bör kompenseras
fullt inte bara 75 %ut

Beredningen föreslår kompensation för de framräknade strukturkost-att
nadema bara görs till %75 med hänvisning till svårigheterna avgöraatt
hur del skillnaderna i kostnad beror skillnadstor på i serviceav som

struktur. Kollektivtrafiken, liksom barnomsorgen, är den kommuna-resp.
verksamhet direkt koppladär till kommunernas skatte-mest attsom

underlag överhuvudtaget kan skapas. l där skillnader iett system
skatteunderlag i princip helt utjämnas inkomstsidanpå måste ändå på
kostnadssidan dessa verksamheter rimlig kompensation. Förslagetges en

reducera tilläggen och avdragen medatt 25 % bör därför slopas.

Inomregional utjämning fasasbör ut

Beredningen föreslår mycket långtgående utjämning inkomster ochen av
utgifter. Det kan då inte finnas något skäl efter detatt, systemetsnya
införande, behålla eller utvidga den inomregionala utjämning, idagsom
finns inom Stockholms läns landsting SLL. Nuvarande inomsystem
SLL, med riktade bidrag från landsting till vissa kommuner, bör fasas ut
i takt med det bidrags- och utjämningssystemetatt införs. Mellan-nya
kommunal omñrdelning, överenskommen mellan berörda kommuner
själva och kopplad till formnågon åtagande bör dock,gemensamtav som
beredningen föreslår, kunna finnas.

Inforandereglerna bör enhetligavara

Beredningen föreslår de bidragsminskningama ñratt desammantagna tre
StorStockholmskommunerna Danderyd, Lidingö och Täby ska få slå
igenom med dubbelt högså takt de ñr övriga kommuner medsom
bidragsminskningar. De övriga kommunerna ska maximalt behöva tåla

bidragsminskning med 500 kr/invånaresammantagen och år under åren
l 1996 och därefter lika år 4 då minsk-stora 1999,trappsteg t.o.m.
ningen får 2000 kr/invånare.sammantaget Något sakligt skälvara max
varför de kommunerna skall behöva tålatre den dubbla bidragsminsk-
ningen ñnns inte och denna del förslaget borde slopas och införande-av
reglerna därmed göras enhetliga.
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kdsStaafHarryledamotenav

Bamomsorgsdelen

primärkommunalaikostnadsutjämningtillförslaggällerdetNär
föreslagitgäller barnomsorgmajoritet vadberedningensharverksamheter

år,andelen barn l-2efterdelsberäknasför barnomsorgtillägg/avdragatt
barnomsorgbehovetpåindikatorerdels efterochrespektive 7-9 år3-6 av

förvärvs-föräldrarnasanvändsbehovetindikatorer påbam. Somper
tâtortsindex.ochskattekrañkommunens ettfrekvens,

bamom-förtillägg/avdragmig.jag Jag attdettaMot anserreserverar
respekti-7-9 år3-6 år,l-2 år,andelen barnefterdelsberäknasbörsorg
kommu-utförs ibarnomsorgmycketefter huroch dels10-12 år somve

nen.

får kommu-utjämningssystemlångtgåendeförslag:mitt ItillSkälen ett
kostnaderna påökadedeinkomstökning,denbehållainte somnerna

utjämningkommunernaDärför måstebörbamomsorgsområdet enge.
indikatorermedför. Debarnomsorgenoffentligadenkostnaderför de

strukturkost-medgradi högöverensstämmerföreslårberedningen
sambandetärkonstaterarutredningenförslag. Somnadsutredningens

barnomsorgfaktiskadenochförvärvsfrekvensföräldrarnasmellan
mening bero påenligt minkanlåg. Dettaganskabedriverkommunerna

påverkbara.siktlite äri sig påkulturella mönsterolika som
skattekraft ochkommunens ettkorrigeringsfaktorer,ytterligareDe

faktiskamedsamstämighetbättreför nåanvändstâthetsindex, att ensom
ifrågasättas.starktbamomsorgskostnader kan

tvivelCarlssonAnna restharstrukturkostnadsutredningen expertenI
skullekommunskattekraft ilågrespektivehögresonemanget att enmot

Utgångspunktenbetydelse.ekonominsinformelladenindikatorer påvara
medi kommunärstrukturkostnadsutredningens attför enresonemang

kommunalbehovetinteekonomi ärinformellinslagstörre avav
likabarnomsorg stort.

kontinuerligi behovförskolebarn ärallakonstateraär lättDet att avatt
förskoleåldemför barn överbehovetdet gällerNär omsorgavomsorg.

avståndetocharbetsmarknadenstrukturen påmedvarierakan detta
utförAll barnomsorg,föräldrarna. oavsettförbostad-arbetsplats somvem

kostnaderdessahurfrågaärkostnader. Detmedförden, ommera
från deninförtsvårdnadsbidragde bärs. Detredovisas och somvemav

informellai denutförsden barnomsorgmedförjuli 19941 att som
ekonomi fårinformellmed störrevärde. Kommunerfårekonomin ett

deskulleutgångspunktdennaUtifrånskattekraft.högredärigenom något
vårdnads-godtaskunnatindikatoremaföreslagnaberedningen omav

förskolebarn.allagällatillutsträcksframtidinom nära attbidraget en
kompen-kommunernaindikatorernaföreslagnaberedningenDe gerav
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sation för finns inte.bamomsorgskostnader dessa elleroavsett om
lndikatorema innebär inte incitament föräldrarnanågot verkligenatt ge
den barnomsorg de vill ha. innebär de föreslagna indikatoremaDet att
måste kompletteras med rättighetslag, den s.k. bamomsorgslagen. Omen
i stället den taktiska vistelsetiden införs faktor i bidragssystemetsom en
får kommunerna ekonomiskt incitament tillhandahålla/ förmedla denett att
barnomsorg föräldrarna efterfrågar.

Tyngden denna faktor bör inte bli för eftersom den är på-storav
verkbar. Daghemsplats eller familjedaghemsplats bör viktas lika. Den
faktiska vistelsetiden bör fastställas enkätundersökningar tillgenom
föräldrarna.

Faktom bör för föräldrarnasreduceras kommuner begränsarnågot som
valfrihet i barnomsorgen.

Svagt befolkningsunderlag

I När det gäller befolkningsrmderlag har beredningen ñreslagitsvagt att
rv tillägg/avdrag för befolkningsunderlag beräknas utifrån detsvagt
I regionala och lokala beiblkningsunderlaget.

Detta bra. Tilläggen skall täcka för serviceär kostnader stöd till som
i befolkningstäta områden sköts privatadet näringslivet påmer av
kommersiella grunder. Grunderna för sådant tillägg be-ärett som
redningen konstaterar subjektiva. min meningEnligt finns det skäl att
höja det bidrag skissats i modellen med %. Detta inte minst med40som
tanke på kommuner med och gles befolkning haratt stora ytor en
betydligt samhällsägda invånarestörre lokaler normalkommu-änyta per
nen.

Detta innebär jag instämmer i långtgående förslagnågotatt ett mera
från Stig Davidson avdraget för finansiera hög arbetslöshetatt attom
under följd ochår befolkningsunderlag från krökas 90svagten av per
invånare i alla kommuner till 150 kr invånare.per
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yttrandeSärskilt
Davidson cledamoten Stigav

Direktiven

viktigaberedningendirektiv tillfyrpartiregeringensdåvarandeDen anger
Även regeringendenskatteutjämningssystem.förprinciper nyttett nya

slutförai uppdragberedningendirektiven ochsig bakom attställthar gett
i direktivenViktiga delarledamötermed dearbetet utsetts. var;som

statsbidrag isamlat påse.i formskaBidragen ettutges enav-

iomfattas och ingålandsting skaochkommuner systemet.Alla-

långtgående inkomstut-uppgift åstadkommatillBeredningen har att en-
jämning

synpunkterAllmänna

sköta sinakompetenslandsting har i dagoch attKommuner stor
då angelägetärservice invånarna. Detåt attangelägenheter och ge

lokalaforma hur densjälvafår frihetoch landstingkommuner attstor
ochi kommun-väljarnauppdrag frånfördelas. Medservicen ska

handhasjälva kunnaskickadnivån bästden lokalalandstingsvalen är att
dessutomFörutsättningarna ökardetaljstyming.uppgifter attdessa utan

formalandsting själva fårochkommunerkostnadservice till lägre omge
byråkratiska pekpinnar.sin verksamhet utan

statsbidrag.specialdestineradetillskyndarefortfarandefinnsDet av
finnsönskvärda Dettidigare icketill detDetta återgång systemet.vore en

förbehövsspecialdestinerade statsbidraginförandede hävdar att avsom
bådeavvisar jagmin delrättighetslagstiftning. Förvi inte ska fåatt
inomLagstiftningstatsbidrag.specialdestineraderättighetslagstiftning och

för intebibliotekslagområdet ochsocialaområden barnomsorg, ensom
utvecklingen framåt i kommuner.våra

avvecklas.utvecklas, intekommunala självstyrelsen måstesvenskaDen
detspelreglerna ochRiksdagen, skalagstiftande församlingen,Den ange

långsiktighet ochlandsting medochekonomiska för kommunerutrymmet
självstyrelsen över.kommunalaframförhållning. denSedan tar

Kommunerna

områden.viktiga Detreservation någrahar särskild påJag avgivit en
till barnomsorgen,för bidragetkriteriernagäller inkomstutjämningen, en

bidraget förförändringregionalpolitiska stödet ochökning det avenav
införanderegler.annorlundakollektivtrafik. vill också haJag
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I övrigt biträder jag principerna inkomstutiämningen skaatt vara
inomkommunal och skattesatsen ska baseras på länsvisa Skattesatseratt
enligt beredningens förslag.

Kostnadsutjänmingen baseras standardkostnadsmetodenpå ocksåmen
med inslag övriga s.k. frivilliga verksamheter. Centerpartiet harav
tidigare markerat inte kan bakomställa sig renodladatt man en
standardkostnad med enbart obligatoriska verksamhter. Jag delar den
uppfattningen.

Landstingen

Jag ihar särskild reservation markerat jag vill ändra bidragen föratt
kollektivtrafiken och införa IOO-pmcentig inkomstutjâmning. Dettaen ger

enligt min mening rättvisare fördelning inom landstingssektom.en
Kostnadsutj änmingen i landstingsvärlden har beredningen problem.gett

Utjämningen har något Skakigt underlag. Flera landsting jobbarett nu
med fram underlag kan färdigt till remissarbetetatt ta ett eget som vara

beredningens förslag. Beredningen har här haft tidsbrist, för kunnaattav
fram helt fullödigt underlag. Dock indikerar framtagnadetta ett

materialet kostnadsutjämningpå enligt beredningens förslag.en
Jag kostnadsutjåmningen för hälso- och sjukvård bör belysasattanser

ytterligare innan regeringen lägger sitt förslag till riksdagen, bl.a. på
följande områden:

Har ensamboende-faktorn den betydelse materialet indikerar Jagsom-
är där tveksam ensamboende från 16 år är ålder, här borderättom
beredningen lägsta ålder visentligt högre.satt. en

z
z

Kostnaderna i livets slutskede har betydelse för hälso- ochstor-
sjukvården. Ytterligare beräkningar bör dock bl.a.göras, andelenom

i döda invånare10 000 bättre fångar in dessa kostnader.per
iI
z Genom ädelreformen har för vårds äldre efter akutskedetansvaret av-i blivit kommunal angelägenhet. faktor, Denna bör också beaktas fören
i hälso- och sjukvårdskostnaderna. finns inte medDen i underlaget från

landstingen ñre 1993.

Flera landsting ihar remisser till LEU påtalat kostnaderna för detatt-
förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet inte beaktas i utredningens
underlag. Hår det uppenbaraär svårigheter objektivt hitta kriterieratt
för föra in denna faktor i kostnadsutjämningen. Remiss påatt
beredningens förslag kan häräven eftersom några landstingge svar,
arbetar med sådant underlag.ett
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reservationensocialdemokratiskaDen

föreslåreservationvalt iutredningenhar i ettSocialdemokraterna att en
tilldirektivärprincipiellthelt attsystem,nytt en nyse somsom mera

utredning.
inteföreträdareregeringspartietsremissarbetetvidproblemDet attger

skullereservationenolyckligtmycketfärdigt förslag. Dethar ett omvore
riksdagenoch föreläggasregeringsförslagför utan attunderlagutgöra ett

skulle då blisig förslaget. Detlandsting fick överochkommuner yttra
utredningsarbetebreda beredningdenförslaghelt ettnytt utanett som

helt förslag ärförunderlagreservationen läggsinnebär. Om ett nyttsom
remiss.får förslaget påoch landstingkommunernödvändigtdet att

redovisar vissas-reservationendockkonstaterarJag att
gäller bl.a.min reservation. Detlinje medligger iprinciplösningar som

villjagde insatser,inkomstutjåmning och störreIOO-procentig somen
Minbefolkningsunderlag.för bristandekompensationgöra som

proposition.underlag förpunkter brareservation allapå ett enger
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Särskilt yttrande
Hagbergledamoten Lars-Ove vav

viktig dellandsting mycketoch ärLandets kommuner aven
strukturella problem.liderinfrastrukturen. kommunerFlera storaav

nedskärningar underhelhet fått vidkärmasKommunsektom har storasom
lägga frampolitiskt oñrsvarbartdetta läge detår. I âr ettattz senare

inom kommunsektom,omfördelarutredningsförslag vilket somresurser
problem.problem, skapa svårakan underlätta några nyamen

l s.k.förslagi riksdagens budgetarbete lagtVänsterpartiet har -
kommunalñr sundarekommunakut 5 miljarder kronorpå en-

utjämningssystemhållbart bidrags- ochutveckling. skapaFör ettatt
helhetssatsningingå i påkommun och landstingssektornmåste en
snedbelastningytterligare påinfrastrukturen. fall kanI annat en

ekonomin,tillväxtkommunsektom negativ inverkan sundfå på avenen
regionala balansen. Skall landet klaraarbetslöshetens storlek och den av

krävsbörja minska statsskulden,budgetunderskottet och attatt sanerag
och regionalaarbetslöshet, social utslagningkostnaderna för

i obalansproblem minimeras.
förutsättningarnaekonomiskaBeredningens direktiv utjämna deattom

förförutsättningarmellan respektive landsting och skapakommuner atts
Enligtutdebitering omöjlighet i dagens läge.minska skillnader i äratt en

åtgärder förmin mening förutsättning, först vidtarär attatt statenen
sådanvissa storstäder har. Efterklara de mycket problemut stora ensom

långtgående arbeteinsats meningsfullt fortsättakan det ettatt mervara
med bidrags- och utjämningssystem.ett

frånansluta mig till förslagenJag har från dessa utgångspunkter valt att
deberedningen, främst därförde socialdemokratiska ledamöterna i att

omtördelningseffekter kannegativaföreslår för hurgräns stora somen
tillförsökt framlägga förslagtillåtas. Hittills varje utredninghar som

kostnadsskillnader,betingademodeller för utjämna strukturelltatt
respektiveomfördelning mellan kommunerresulterat i allt för kraftigen

fånga inlandsting. min mening, det omöjligtvisar, enligt ärDet att att
och därför uppståralla de kulturella skillnaderna mellan kommunerna

blirProblemets.k. oförklarliga kostnadsskillnader mellan kommunerna.
realt mindreinte omställning skall i tid medmindre görasatt enav en

inkomster för kommun och landsting.
beredningens arbeteEn anledning till mitt ställningstagande är attannan

grunden för kompromiss mellanhar inriktats efter valetpå, utgöraatt en
i gammal regering. Dentilltänkta koalitionspartier ellernyen

regeringsbildning blivituppläggningen valresultatet ochhar genom
inaktuell. möjligheterDärför det inte funnits tid och prövahar att nya

direktiv ochfått fortsätta med oförändradevägar, beredningennär
oförändrad sammansättning.

inomkommunallångtgåendede förslag beredningen framläggerTill om
har jag ingainkomstutjämning och utjämningssystem, störreoch bidrags-
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tekniska invändningar. Resultatet sådant mycketårsysternettav
beroende val faktorer och med vilken tyngd dessa olika faktorerpå av
skall in i objektiva faktorer förvägas Skall s.k. utgöra grundensystemet.

utjåmningssystem tiden kanär hållbart och upplevasöverett som som
rättvist är min bestämda uppfattning storstadsproblematiken måsteatt- -
ingå i lösning.separaten

övrigt beakta erfarenheterna från genomförandetFör år det vårt att av
Kommunalekonomiska kommitténs förslag. Remisstiden förblev kort och
propositionen pressades fram kort tid. enligt min mening bättrepå Den är

skynda långsamt och inte ytterligare framlägga förslaggångatt etten
i grunden inte förankrat i hela kommunsektom. skall inteär Dettasom

förhindra regeringen tiden vidta för elimineraunder åtgärder deatt att
största problemen i storstadssektorn.
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Särskilt yttrande
Staaf GaisHarryav

inkomst-behandlat olika modeller för kommunalBeredningen har
används bådeutjämning. värdefullt de ärDet är system somom

skattekollektivet. nuvarandeöverblickbara och kan Detaccepteras av
kommunalekonomiska utredningen har densådant det föreslogs isystemets

de skatteinkomster de fårstyrkan kommunerna behålleratt genom
Utjämningen skerbeskattningen kommuninvånama. ettgenomav

vissfylls tillstatsbidrag på procentsats avensom upp
skattekraften. förståeligt.den garanterade Systemet ärmedelskattekraften,

skall omfattasDirektiven för beredningen innebär alla kommuneratt
inte fallet idag. dennainkomstutjåmningen. Sá år För nåattav

skattebaskommunernasmålsättning, inom nuvarande måstesystem,
Inkomstbortfallet får ñrstårka statsbidraget.reduceras. då

ställning sådan modell, den s.k.Beredningen har haft tillatt ta en
brytpunktsmodellen, innebär kommunala skatteunderlagetvilken detatt

för statlig skatt.begränsas inkomster understiger brytpunktentill som
omfattasVinsten då kommermed detta alla kommunerär attatt av;
och statligblir skilda skattebaser för kommunalstatsbidraget. Det3

inkomstskatt. överblickbart förståeligt.hela blir ochDeta
inte blir hållbar vid utvecklingSvagheten med modellen denär att en

innebär kraftigt minskar statsbidragen till kommunerna.att statensom
inträffar den beredningen föreslagna5 Om något sådant år av

inomkommunal inrymma alla kommunerinkornstutjämningen sättett attI
i för finansieringendär kommunernaett system tar ett gemensamt ansvar

mednödvändiga inkomstutjämningar i kommunsektom. Nackdelenav
överskådligheten försvinner och den kommunalamodellen är att

självstyrelsen urholkas. renodlad statskommunal skattEn vore mera
i eftersom den iöverblickbar. inget jag förordar nuläget ännuDetta ärg

högre grad urholka den kommunala sjålvstyrelsen.skulle
imin mening det minsta ingreppetBrytpunkstmodellen innebär enligti

fortModellen avfärdas lite förden kommunala självstyrelsen. av
beredningen. har tidigare.Begränsningar i skattebasen ägt rum

tillBeskattningen från juridiska har helt förts överinkomster personerav
fastigheter har upphört.Den kommunala beskattningenstaten. av

påverkar detSkattereformen rânteinkomster inte längreinnebar att
kommunala skatteunderlaget.

bordestatsbidraget minskas väsentligtMed utveckling dären
kommunerna fastighetsavgift täcker defå kommunalrätt att ta ut en som

utformaskommunala utgifterna ñr fastigheten. hela kundeDet som en
Vinsten medavgifts/skatteväxling mellan och primârkommunema.staten

får inkomsten.detta den har utgiften för fastigheterna ocksåär att som
från de högreDet innebär vidare del de avgiftsinükteratt en av

kommunalataxeringsvärdena, resultatmånga gånger är ett avsom
investeringar, kommer kommunen tillgodo.
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förändringarBeredningens förslag innebär för vissa kommuner stora
bredningeni intäkter. Effekterna begränsas de införanderegler somav

behov särskild prövning.föreslår. alla generella finns detI system av
ordning sådan prövning kanBeredningen har inte föreslagit i vilken en

för särskild prövningske. värdefullt med reglerJag detatt enanser vore
till detsaknar förutsättningar sigkommuner att anpassa nyaav som

föreslagna införandereglema innebär. Ii den takt desystemet som
fram särskilt statsbidragsamband propositionen kan regler förmed tas ett

innebär den nödvändigatill de kommuner för vilka anpassning atten
för kommunmedborgarna Ikommunala verksamheten äventyras. ett

de ekonomiskasådant läge bör opartisk instans kunna prövaen
Förutsättningarna. sådan prövning vid handenGer att ett extraen

regeringen förstatsbidrag motiverat kan instansen lämna fallet tillär över
beslut.
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Särskilt yttrande
sakkunnige Sven Hegelund och Kjell Ellströmav experten

Systemets principiella uppbyggnad

Vi delar mojoritetens uppfattning detnär gäller den principiella
uppbyggnaden skatteutjämnings- och statsbidragssystemet ettav som

bestående inomkommunal utjämningsystem inkomster ochav av
strukturellt betingade kostnader fristående statsbidrag medsamt ett
huvuduppgift möjliggöra statlig styrning det finansiellaatt utrymmetav
för kommunal verksamhet.

Inkomstutjämningen

När det gäller inkomstutjämningen något lägre kompen-vore en
sationsgrad än 95 önskvärd ñr undvika s.k. pomperi-procent att
possaeffekter dvs. relativ ökning den skattekraftenatt lederen av egna
till minskning skatteinkomstema i kommun eller landsting.etten av en
Med 90 föreslogssåsom Landstingsekonomiskaprocent, utredningenav
LEU skulle sådana effekter undvikas. effektivaDen utjämningen av
total skattekraft dvs. inkl. tillskott för utjämning mellan landstingen
skulle ändå bli minst 98 vilket får mycketprocent, anses vara en
långtgående utjämning.

Kostnadsutjämningen

När det gäller utjämningen strukturellt betingade kostnader begränsarav
vi våra synpunkter till landstingens verksamheter.

Hälso- och sjukvårdeng

LEU föreslog modell ñr beräkning standardkostnader inom hälso-en av
och sjukvården förklarade kostnadsvariationer med åldersstruktur,som

återstående medellivslängd, ensamboende över 16 och bebyggelse-år
struktur glesbygd. Modellen god och statistiskt rimlig förklaringgav en

kostnadsvariationema såväl mellan kommunerna i Malmöhus länav som
mellan landstingen på riksnivå.

Kritik riktades i remissyttrandema modellen bl.a. följandepåmot
punkter:

modellen skattades materialpå från Malmöhus läns landsting.ett Det-,
har ifrågasattsi huruvida detta är representativt för riket.

ytterligare analys erfordrasansågs ensamboendevariabeln ochav-
ålderslaktorn och hur skillnaderna i ohälsa hanteras i modellen.
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utifrån derasborde analyseraslandstingenmindredesituationen för-
kostnader.fasta

fråndataanalyserytterligaredeuppfattningmajoritetensdelarVi att av
valetstyrkergenomförtberedningenMalmöhuslandstingandra än som
höginte såskattningarna ärolikastabiliteten i devariabler, liksom attav

skulle önska.mansom
möjligtinte varitbuds har dettilltid ståttdenblir påSlutsatsen att som

bas.med bredaremodelldataunderlag ñrhållbartfå fram ettatt en
ochtillgängligt,finnsbästaf.n. dettordeMalmöhusmaterialet somvara

viktenunderstrykaSamtidigt vill vitills vidare.användastorde kunna av
fårFinansdepartementetmedtillsammansLandstingsförbundetatt

propositioneninförberedningsarbetetfortsattaunder detmöjlighet att
modellen.förunderlagetförbättrasöka ytterligare

Kollektivtrafik
i
lvilkenenligtmodellkollektivtrafikenföreslår förBeredningen en

kollektivtrafiken llänsvis förfram sammantagetstandardkostnader räknas
och harLEU,utarbetadesModellenlandsting.för ochkommuner somav

arbetsmarknaden/flerkärniggleshet, täthet, samtförklaringsvariabler
statistiskt ochvälfungerarModellenskärgård.förekomsten ger enav

kostnadsvariationema.god förklaring av
skillnader ialladen betraktarmodellen förKritik har riktats attmot

kritikernaenligtdel berorstrukturella. Enkollektivtrafikkostnader som
Beredningen gårdärför kompenseras.och skallstandard,självvaldpå

25strukturkostnadsbidraget medsänkeroch procent.kritikerna till mötes
politiskobjektiv analys påinte påbygger utanProcentsatsen enen

med högst 25sänkningförefallermeningEnligtbedömning. vår en
rimlig.procent

enligt förslagetfördelasenligt modellenStrukturkostnadsersättningen
denlandsting enligtochmellan kommunerinom lånentill lånen, och

primär-landsting ochmellankostnadernafördelningenvanligast av
tilloch 50landstingettilldvs.kommuner, 50 procentprocent

kommunerna.
mellankostnadsfördelningendärantal lånemellertidfinnsDet ett

50/50-modellen. LEUfrån Iavvikerlandsting och primärkommuner
föreslår. Därberedningenlösningföreslogs varnusomsamma

för inomhållbar modellsaknademotiveringen praktisk attenman-
detmenadeställetinom lånet. Ilösa fördelningen attsystemets manram

frånavveklandstinget i de länochuppgift för kommunerna somvar en
strukturkostnads-fördelningenförhandlastandardmodellen att avom

ersättningen.
delvisförslagmotiveringen förförslag ärberedningensI ensamma

förden huvudmanprincipiell. Nu sågsoch att ensom svararmerannan
förersättningskall haändåkostnaderna 50andel änmindre procentav

hålla lägreskall kunnadärförstandardkostnaden50 attprocent enmanav
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skatt för kompensera skattebetalarna för den högre skatt,att tas utsom
den huvudman bedriver verksamheten och skatteväxlingarattav som

redan kompenserat för strukturkostnadema.
Bortsett från frågan det faktiskt skett skattevâxling tillräckligom en av

omfattning, explicit eller eventuellt implicit, kan vi inte hindernågotse
för åstadkomma effekter för skattebetalarnaatt tillföraattsamma genom
strukturkostnadsersättningen till den huvudman faktiskt bedriverson1
verksamheten. Detta kan ske inom för i princip modellramen samma

beredningen arbetat med, med den skillnaden fördelningenattsom men
inom länet strukturkostnadsersättningen sker efter faktiskadenav
kostnadsfördelningen. Tekniskt innebär detta särskildatt en
utjämningsmodell för kollektivtrafiken behövs, sammanhållen för
kommuner och landsting och fristående från den övriga kostnads-i utjämningen för kommuner respektive landsting.

l Vi dessutom det med sådan princip i praktikentror finns mycketattE en
större möjligheter faktiskt få till stånd utjämning skattesatserna,att en av
eftersom det skulle svårt för exempelvis Stockholms läns landstingvara

hålla hög skattesats kollektivtrafiken,att samtidigten p.g.a. om man
kompenserades för strukturellt betingade kostnader detta område.på Det
förefaller inte lika sannolikt kommunerna i Stockholms län skulleatt
sänka skatten tillskott till kommunkassan för verksamhetettp.g.a. en

bedrivs någonsom av arman.

Färdtjänst

Landstinget för färdtjänsten i Stockholms län, medan kommunernasvarar
gör det i landet. Vare sig beredningen eller de tidigareresten av
utredningarna har analyserat huruvida strukturella kostnadsskillnader
finns mellan huvudmännen. En sådan analys borde genomföras. Om
strukturella skillnader kan påvisas bör de kompenseras i särskilden
modell, för kommuner och landsting, sättgemensam samma som
föreslås för kollektivtrafiken.ovan
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yttrandeSärskilt
TingvallRudebeck och Lennartsakkunniga Karin expertenav

förinföraunder 1992 statensRiksdagen beslöt våren systemett nyttatt
generella.blevstatsbidragentill kommunerna. Merpartenbidrag av

skulle skapasmellan kommunernaekonomiska förutsättningarLikvârdiga
mellankostnaderochskillnader i intäkterstrukturellaattgenom

förgrundläggandedeViutjämnades.kommunerna argumentenattanser
bredocksåstarka. finnsDeti påse äridén "alla enpengarom

bidrag.med generellauppslutning bakom ett system
överföra idéernadet gälltsigvisats närProblemen har attstoravara

andramedbidragssystemtill faktisktbidragbakom generella ett
denberedning ärdet gamla Dennafördelningsgnmder iän systemet.

beslut.uppgiften efter 1992 årsarbetat medutredningfjärde som
till flera aspekter:koppladeProblemen är

accpeterade metoderentydiga och allmäntalltid hittaDet är svårt att-
effektivitetoch närservicestmkturella faktorer,skilja mellanför att

skall bedömas.kommunernakostnadsskillnader mellantillorsakerna

rad andrainträffadeinfördesdetSamtidigt systemet ennyasom-
ekonomi:kommunernashändelser påverkarsom

statsbidragen sänktes;nivånden absoluta på

skatteunderlag;kommunernasskattereformen påverkade-

fördelningenpåverkadehuvudmannaskapsförändringarolika av-
intäkter;kostnader ochkommunernas

förändrades.kommunalskattutbetalningförsystemet av-
å

inkomstförändringar ärskilja mellan degjort dethar svårtDetta att som
deloch de ärkommunernaomfördelningar mellaneffekt som enaven

direkta indragningar. gav

iförståkomplicerade och svårablivit teknisktregelverken harDe attnya-
övergångsreglema.medDelvis hänger dettaoch hantera. samman

Styrningenotydlig.har blivitoch kommunRollfördelningen mellan stat-
Finansieringsprincipen har intehar ökat.speciallagstiftninggenom

alltid respekterats.

bristenregelverk ochsvårgenomträngligaVi har upplevt de årenssenaste
detVidemokratiskt problem.fasta spelregler attett nyamenarsom
baserasmellan kommunerna måsteoch utjämningför statsbidragsystemet
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med denantal grundläggande principer. Principer inte harpå ett som
faktiska fördelningen bidrag kommunerna imellan göra,att utanav

begriplighet ochstället bygger kraven hållbarhet tiden,på på över
enkelhet:

spelreglerna mellan och kommuner glasklara.måstestat vara-
frånTolkningama ñnansieringsprincipen hållas åtskildamåsteav

bedömningarna kommunernas samhällsekonomiska utrymme.av

hållbart fleraSystemet måste över år.vara-

Regelverket enkelt och konsekvenserna ñrutsägbara i demåste vara-
enskilda modellerna bakom intekommunerna. Detta även systemetom
alltid är matematiskt enkla.

Systemet löpande kunna fånga strukturella förändringarmåste upp-
mellan kommunerna.

Vi beredningens förslag i delar sista kraven.möter deatt stora tremenar
För dessa blispelregler skall trovärdiga emellertid ocksåmåsteatt
regleverket för mellan kommunerna och statsmakterna bli klarasamspelet

entydiga.och I den fortsatta behandlingen statsbidragssystemet måsteav
dessa aspekter få betydligt tyngd.större

Utgångspunkt för precisering samhällsekonomiskadet utrymmetav
för kommunerna

Målet få bidrags- och utjämningssystem långsiktigtär äratt ett som
hållbart. förutsättningarna för detta målEn nå är äratt att systemetav
enkelt begripligt.och begripligheten ligger ha klara spelreglerI att
mellan och den kommunala sektorn. gäller inte minstDetstaten
tillämpningen finansieringsprincipen förlängningoch i kopplingenav en
till det samhällsekonomiska för kommunal skatteñnansieradutrymmet
verksamhet.

ochI med övergången till generellt statsbidragssystem ändradesett nytt
de statliga bidragens roll. Det också möjligheterstaten attgav nya
fastställa det samhällsekonomiska för kommunerna. deNårutrymmet
statliga bidragen inte längre ersättning för viss prestationutgör en
bortfaller förockså skäl räkna bidragen med hänsyn tillett att upp
volym- och/eller kostnadsutvecklingen inom visst område.något Ur

synpunkt gäller således prioriteringen inte längre enskildastatens
verksamhetsområden skattefinansieringen i Statsbidragensutan stort.
storlek blir .då beroende prioriteringen skatteñnansieradedenav av
verksamhet kommunerna för i förhållande till andrasom ansvarar
samhällssektorer. i denna miljö ñnansieringsprincipen kornDet var som
till och med syfte reglera statsbidragsvolymen vid förändringarstörreatt
i ansvarsförmedlingen mellan och den kommunala sektorn.staten
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aldrig preciserats.egentligensamhällsekonomiska harDet utrymmet
kommunsektom måstemellan ochspelreglerFör få klarare statenatt
och bli tydligare.bedömningar utvecklasunderlaget för dessaäven

Finansieringsprincipen

klara principeruttalade ganskaKommunalekonomiska kommittén KEK
fmansieringsprincipen ansågtillämpningenvägledning för attmenavson1

i detfram successivtskulle komma växaden tillämpningennärmare att
kommunsektom.mellan ochlöpande samarbetet staten

kommaför kommunsektom börmenade och företrädareKEK statenatt
slutgiltigtfördelas innanhur uppgifter och kostnader skaöverens om

ska deninte kan komma överensreform.beslut fattas Om manom en ny
propositionen. hari den aktuella Statenawikande meningen markeras j

redovisadelagfästning.följt detta eller förslag Devarken KEK:s om
mellanförhandlingari vissa fall resultatkostnaderna är ett avsnarare

fmansdepartmentet.respektive fackdepartement och
varitstatsmakternas sidahittills uttalade avsikten frånprincip har denI

förändringar ikonsekvenserna allade ekonomiskaatt av
utfalletdet ekonomiskabeskattningsregler och skall regleras så attansvar

skall inteinte påverkas. Indragningarmellan och kommunstat vara en
effekter andra reformer ske öppet.följd indirekta utanav av

inskränkningkompletteringsproposition föreslåsI årets aven
tillämpning.fmansieringsprincipens

princip endast situationerEnligt regeringen finns i typen avnumera
nämligen bindande ochfmansieringsprincipen ska tillämpas, närdär

kostnader.förändrade kommunalastatliga beslut leder tilldirekta
ändringar iskatteunderlagIndirekta effekter kommunernaspå av

skallsjälvklart beaktas. hellerskattesystemet ska inte längre Inte
felbedömningar i efterhand.rättas upp

regleringarerfarenhet de ekonomiskaKommunernas somav
vid flera tillfällenhittills inte entydigt goda. hargenomförts är Staten

förvinster den tagit överöverskattat kommunernas när ansvaret
föroch underskattat kostnadernaverksamheter från kommunerna, nya

förfårlagregleringar kommunerna. Kommunernariktade ansvaretmot
indragningamariksdagen vill genomföra, ochofrnansierade reformer som

blir rollfördelningenredovisas Resultatetblir större än vad öppet. attsom
mellansuddigare, och sambandenblir alltmellan och kommunerstat

otydligare förutgiftsförändringar alltkommunala beslut och
utgiftstrycketSamtidigt ökar det offentligakommuninvånama. utan att

politisk instansnågon tar ansvar.
statliga beslutvi allaskapa klara spelreglerFör attatt somanser

skatteunderlagoch kommunernaspåverkar den kommunala verksamheten
Vidare ska eventuellaför fmansieringsprincipen.ska regleras inom ramen

kostnadseffekter redovisas för riks-beräknadeavvikande meningar om
ekonomiska konsekvensernaosäkerhet dedagen. Om det är stor avom

underlag förföljasföreslagna förändringar dessamåste enupp som
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eventuell efteneglering. tänkbar lösning oberoende beräknings-En är en
efter norsk modell.grupp

Det samhällsekonomiskt utrymmet

När bedömer vilkeni utsträckning olika statliga åtgärder skastaten
regleras ska ställning till det samhällsekonomiskasågs att taman

för skattefinansierad kommunal verksamhet. Vi detutrymmet attmenar
är nödvändigt principiellt hålla isär hanteringen finansierings-g att av

A principens tillämpning och bedömningen det samhällsekonomiskaav
utrymmet.

Det gamla specialdestinerade bidragssystemet kopplat till devar
kommunala verksamheternas volymtillväxt. Utbyggnaden dessa verk-av
samheter hänger med förändringar i befolkningensnära ålders-samman
sammansättning.

viktigEn komponent bedömer behovet kommunalnär man av
verksamhet demografiska förändringarna.är de den föreslagnaGenom
standardkostnadsmetoden för kostnadsutjämningen har fått braettman
underlag för beräkna de ekonomiska konsekvenserna sådanaatt: av

E behovsförändringar. det statsbidragssystemetI beaktas docknya
demografiska förändringar enbart i fördelningen kostnadsutjämningenav
mellan kommunerna. Vi sådana förändringar också måsteattmenar
finnas med i bilden när det samhällsekonomiska för kommunalutrymmet
verksamhet diskuteras.

KommunförbundetsI yttrande KEK:s förslag framfördespå att ett
med generella statsbidrag kompletterasmåste med nationellsystem en

åldersfaktor. skulle innebära statsbidragsnivånDetta korrigerasävenatt
med hänsyn till befolkningsförändringarna i riket.

Eventuella skillnader i bedömningar mellan regeringen och
kommunsektom liksom bidragsförändringar i övrigt bör redovisasöppet
till riksdagen. För öka långsiktigheten i kommunernas planerings-attg
förutsättningar bör löpande ske i flerårsperspektiv.ettprocessen

Inkomstutjämningen

Beredningen föreslår långtgående mellankommunal inkomstutjämningen
medelskattekraften. En sådan lösning blir långsiktigt hållbarrunt

samtidigt den löser del andra problem med nuvarande försystemsom en
inkomstutjämning. finnsDet emellertid mälkonflikt mellanen
kommunernas beskattningsrätt och den föreslagna systemlösningen.
Beredningens förslag innebär ingrepp i den enskildastörreett
kommunens skattekraft jämñrt med vidareutveckling nuvarandeen av

där bidrag i stället används i inkomstutjämnande syfte. Visystem statens
har försökti fördelarnaväga nackdelarna mellan de båda utjämnings-mot
metodema. förutsättningUnder det kommunala skatteunderlagetatt
behålls intakt eller breddas vi fördelarna inomkommunalmedattanser en
utjämning Vi emellertid beredningen i sitt arbeteöverväger. attanser
även borde ha redovisat vidareutveckling nuvarande garantinivå-en av
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enskildaSkillnaderna i utfall förjämförande modell.systern som en
marginella vidbåda utjämningsmetodema ärkommuner mellan de samma

omfattasinteför de kommunerkompensationsgrad, med undantag som
omfördelningseffekter i detfår vissanuvarande Man ävensystem.av

vid redanskilda skatteväxlingssatserföreslagna till följdsystemet av
undvikashuvudmannaskapsförändringar vilka skulle kunnatgenomförda

vidareutveckling nuvarandevid system.aven

Kostnadsutiämningen

ibetydligtkostnadstujämnjngentekniska problemen lösa ärDe att mer
minstbevisas intekomplicerade vad gäller inkomstutjämningen. Dettaän

utredningsverksamhet där olikade omfattande ävenårenssenaste an-av
kostnadsutiämningen bygger iföreslagnaprövats. Den ut-storsatser

och i vissa delarsträckning Stmkturkostnadsutredningens förslagpå en
Även ñreslagna s.k.vidareutveckling förslag. dendetta stan-av om

komplicerad och kräverdardkostnadsmetoden förefaller om-mermer g
bidragitlösning har den verksamtfattande dataunderlag nuvarandeän

Vi dock ytterligaretill klmskapema området förbättrats. 1på attatt anser
förbättringar för kostnadsutiämning möjliga inommetoderna är ramenav

vidareutveckling ochför den föreslagna huvudmetoden. Arbetet med an-
förutsättningar därför fortsätta efterpassning till ändrade måste även zatt

kostnadsutjämning införts.ñrett nytt system

iBarnomsorgen

förslag,vi, i likhet med beredningensVad gäller barnomsorgen attanser
Eföräldrarnaskostnadsskillnader andelen barn ochbehovs- och utöver

vistelsetiderñrvärvsfrekvens beaktas. Skillnader i barnens ärmåste en ifaktor behoven barnomsorg och därför måstepåverkar somsom av man
lösninghänsyn till finns emellertid ingen entydig påpå något sätt. Detta ,ikostnadsutjämningen. har kunnathur dessa skillnader ska beaktas i Detta

ide föreslagnapåvisas i beredningens arbete andra faktorernär än nu
Efaktorerna, skattekraften, vide valdaprövats. En ettvaraanserav

mindre lämpligt skillnader i behovet barnomsorg.mått på av
g

Individ- och Familieomsorg 1

föromfattar huvudsakligen kostnaderIndivid- och familjeomsorg
och barn ochsocialbidrag, flyktingar åtgärder ñr missbrukaresamt

beredningens ñrslag beräknas ersättningen i ochungdom. I en samma
modell. uppdelning delverksamheter harEn på prövats, germen

förförklaring till de faktiska kostnadsskillnademasämresammantaget en
individ- familjeomsorg.och

socialbidragen underden kraftiga kostnadsökningen förGenom senare
befarafrämst följd utvecklingen arbetsmarknaden, kantillår, manav

inte kan hantera deden föreslagna lösningenatt genomman
har kostnadernakostnadsförändringar Under år ävenuppstår. senaresom
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för med sekundârflytming drabbarflyktingar ökat markant. Problemet
ñrvissa kommuner hårt ekonomiskt. det gäller kostnader vårdNär av

missbrukare och barn och ungdom finns särskilt riktat statsbidragett som
fördelas grunder.på gamla

alternativ vi kan betalar schabloniseradDe är att statense ensom
andel, 50-70 %, kostnaderna för socialbidrag inklusivet.ex. av
försörjning till flyktingar kostnader för vård missbrukare ochsamt av
barn och påminner denna fråga iungdom. Detta hur löstmanom
Danmark. andra skulle hela kostnads-Den vägen att staten tarvara

för försocialbidrag och försörjningsstödet flyktingar. De relativtansvaret
statsbidragen för missbrukare och ingå ismå och barn ungdom kan då

det generella statsbidraget och kostnadsskillnadema bör kunna beaktas
med lämplig faktor.någon

den fortsatta förändringarnaI beredningen inom IFO beaktas.måste

Nya huvudmannaskapsfärândringar

Varken landstingsekonomiska utredningen eller beredningen har lyckats
lösa frågan kostnadsutjämningen för kommunernas verksamhets-om nya
områden. innebär kommer ske eftersläpningDet det vad gälleratt att en
möjligheterna beakta strukturella kostnadsskillnader för ochatt omsorger
psykiatri. Vi medvetna svårigheterna beakta strukturellaär attom
kostnadsskillnader på områden ännu inte ingår i den kommunalasom
verksamheten. Det är mycket angeläget arbetet med föra inatt att nya
områden i kostnadsutjåmningen sker så snabbt möjligt.som

Införanderegler bidragsärskildaoch

Det ofrånkomligt förändringar bidrags-är i och utjämningssystemenatt
leder till omfördelningar mellan kommuner. följdFörändringarna blir en

avsiktligt byggts efter mål och principer.att ett nytt systemav upp nya
Strukturkostnadsanalysema har ökat kunskaperna orsakerna tillom
kostnads- och behovsskillnadema faktorermellan kommunerna. Valet av
för beräkna strukturkostnadema emellertid inte alltid entydigt.är Enatt
del förändringarna kan också bero i analyserna liggerpå attav man som
till grund för det förslaget inte lyckats allafullt hänsyn tillut att tanya
opåverkbara skillnader i behovet del haroch kostnader. En kommuner

ÃDEL-verksamhetdessutom övertagit andra, samtidigtavsevärt större än
den särskilda kostnadsutjämningen för detta awecklats.som

Förslaget leder till mycket vissabidragsminskningar förstora
kommuner. Beredningen har föreslagit införanderegler och ocksåanser

den bidragsminskningentotala begränsas under femårs-måsteatt
perioden. Vi stödjer denna principiella konstruktion deattmen anser
fasta införandetilläggen i stället läggs in i statsbidraget. Med i förväg
bestämda införandebidrag inklusive differentierade statsbidrag klarar

ändå fånga framtida strukturella förändringar mellansystemet att upp
kommunerna.
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provisoriska KEK-förändringarna under detdessutomVi attanser
och uppmärksammas närtid, dvs. mellan 1992 1994, måstesystemets

förändringarnaoch nivån de totalainförandereglema konstrueras påatt
till detta.anpassas
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KOMMITTEDIREKTIV

Statsbidrag utjämning ioch kommunsektom

1993:Dir. 137

Beslut vid regeringssammantrâde 1993-12-22

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wibble, anför.

Mitt förslag:

En parlamentariskt beredning tillkallas, med uppdragsammansatt att
föreslå hur bidrag till kommuner respektive landsting och utjäm-statens
ningen de ekonomiska förutsättningarna mellan dem skall utformasav
från och med den januari 1996.1

Bakgrund

Omläggningen statsbidrag och skattemedelsutbetalning år 1993av m.m.

Riksdagen har beslutat betydande förändringar det gäl-år 1993 näromji ler den kommunala ekonomin och förhållandet mellan och kom-staten
munsektom. Förändringarna har i utsträckning skett med utgångs-stor

ipunkt de förslag presenterades Kommunalekonomiska kommit-som av
tén SOU 1991:98. De viktigaste förändringarna genomförts ärsom
följande.

förEtt statsbidrag till kommuner har i kraft denträttnytt system
ljanuari 1993 l991/92:15O del bet. 1991/92:FiU29, rskr.prop. II,
1991/92:345 och 1992/93:36, bet. l992/93zFiU2, rskr.prop.
1992/93: Samtidigt har antal119. specialdestinerade statsbidragstortett
tagits bort. förDet kommuner innebär vid fullt genomföran-systemetnya
de relativt långtgående inkomst- och kostnadsutjämning och vidare atten
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särskilda villkorklumpsummabidragetkommunen får hela utansom en
eftersomalla kommuner,omfattar dock inteför användandet. Systemet

lands-skattekraft mycket Föroch högsta ärskillnaden mellan lägsta stor.
tidi-och utjämningssystembidrags-gâller i principtingen somsamma

alla sjukvårds-landsting omfattarförSkatteutjämningssystemetgare.
fyra.huvudmän utom

skattemedel tillför utbetalningVidare har 1993år nytt systemett av
påSkatteintäktema baseraslandsting i kraft.kommuner och trätt ettnu

nivå.utbetalningsåretstillskatteunderlag räknas uppsom
ñr utjäm-övergångsreglersärskildaoch gällerFör 1993 1994åren
för skatte-utbetalningssystemettill förningsbidraget kommuner samt

1992/93:FiU29, rskr.bet.1992/93:15O bil.medel prop.
1992/931430.

Finansieringsprincipen itillämpas den s.k.medFrån och år 1993
Finansieringsprincipenoch kommunsektorn.relationen mellan staten

uppgifter,landstingkommuner ochinnebär att staten av-nyagerom
åtaganden börändrar befintligauppgifter ellervecklar på sättannat en

liknandekommunsektorn. Påmellan ochekonomisk reglering ske staten IEdirekt sikteåtgärder intetagits till statligahar också hänsynsätt tarsom
lkommunsektom,ekonomiska effekter förändå får direktapå, men som
iskatteunderlaget.påverkar det kommunalaexempelvis åtgärder som
iinomförändringarbeslutades antal störreUnder hösten 1992 ettom

framåt. Eftersomför 1993 ochskatte- transfereringssystemen årbl.a. och
beskatt-den kommunalapåverkar underlaget fördessa förändringar

intäk-kostnader och övrigafall också kommunernasningen, och i vissa
kommu-reglering mellan ochekonomiskbeslutades statenter, enom

in från kommunerdärför miljarder kronor10För år 1993 tas canerna.
1992/93:FiU2, rskr.1992/931123, bet.landsting tilloch prop.staten

ochreglering skall omfatta alla kommunerdenna1992/93:119. För att
innebärvalts metodför och 1994landsting har åren 1993 atten som

ibelopp invånare kommu-skatteinkomstema minskas med visstett per
nen/landstinget.

hittills vidtagna åtgärderdet uçjämningssystemetBrister i samtnya

allagrundtankenutjämningsbidraget för kommuner bygger påDet attnya
inkomst invå-lägsta beskattningsbarkommuner skall garanteras peren

skillnader i kostnaderstrukturellt betingadeoch opåverkbara,attnare
från bidraget för inkomst-tillägg till eller avdragskall jämnas ut genom

utjämning.
kom-kostnader gäller innebärför utjämningDet attsystem av son1 nu

strukturindex.utifrån s.k. Syste-tillägg eller avdrag beräknas ettmunens
föregick in-kritiserat vid den remissbehandlingblev mycketmet som

beräkningsmodellen och de faktorerKritiken riktades bl.a.förandet. mot
vissagrund kritiken gjordesanvänds för fastställa index. Påatt avsom

övergångsregler för begränsainfördes särskildamodifieringar. Vidare att
utredare tillkallades för övergenomslag. särskildEn attsystemets se
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således i sin nuvarande form kan provisorium.systemet, ettsom ses som
Ett förslag till för strukturella kostnadsskill-utjämningnytt system av
nader presenterades i juni Kostnadsutjâmning mellan kommunerna, SOU
1993:53. Förslaget har remissbehandlats. viktiga frågor detNågra när
gäller kostnadsutjämning är vad betrakta strukturellt ochär attsom som
opåverkbart för vilka kommunala verksamhetenkommun, delar denen av

kostnadsutjämningen skall och hur enkelhet och stabilitet kansom avse
uppnås i finns vissa problem det gäller utjämningen iDet närsystemet.
sådana verksamheter där huvudmannaskapsñndelningen mellan kommu-

och landsting varierar mellan länen det gäller de regional-närsamtner
politiska aspekterna.

Inkomstutjämningen innebär alla kommunerår 1993 att garanteras en
skattekraft % den genomsnittliga uppräknade skattekraften.127om ca av
Vid denna nivå har kommuner skattekraft överstigertre en egen som
garantinivän. Ytterligare kommuner kommer hamna utanför i takt medatt

skatteunderlaget ökar, eftersom bidraget bli nominellt oförändratatt avses
de och garantinivån därförnärmaste åren sjunker. Detta innebär bl.a. att
skillnaderna i skattekraft mellan kommunerna ökar och bidraget inteatt

lämpligtär använda ñr sådana ekonomiska regleringar skallatt som om-
fatta alla kommuner. Sådana regleringar bl.a. till följd finansie-görs av
ringsprincipens tillämpning. När över bostadsbidragenstaten t.ex. tog
minskades bidraget i motsvarande grad, varvid förändringen endast be-
talades de kommuner ingår i inkomstutiämningen. deUnderav som se-

åren har vidare beslutats mycket förändringar detnärnaste storaom
gäller främst fysiska beskattning bl.a. påverkar det kom-personers som
munala skatteunderlaget och har reglerats finansierings-motsvarandesom
principen. Regleringsmetoden tidigareutgörs avdragnämnts ettsom av
från skatteinkomstema fastställtsvilket enhetligt belopp in-ettsom per
vånare i kommunen respektive landstinget. En liknande metod tillämpas
för kyrkliga kommuner.

Den nuvarande inkomstutjämningen relativt hög kompensationger en
för skillnaden mellan den och den garanterade skattekraften. Denegna
genomsnittliga kompensationsgraden ligger för närvarande 95på av
skillnaden mellan skattekraft garantinivån.och Vissa hävdar attegen
kompensationsgraden borde för likvärdiga förutsättningar100 % attvara
skall uppnås mellan kommunerna. Andra hög kompensa-attmenar en
tionsgrad inte incitamentnågot för verka för ökning denattger en av

skattekraften och kompensationsgraden därför borde ánkas.attegna
kommunalaDen inkomstutjämningen och de ekonomiska regleringama

har inom Finansdepartementet Kommunal inkomstutjämningutretts -
alternativa modeller, Alternativa beskrivits.Ds 1993:68. modeller har
Rapporten har remissbehandlats.

För landstingen gäller år 1993 i för skatteutjäm-stort systemsamma
ning tidigare, vilket bl.a. innebär varje landsting har indivi-attsom en
duell skattekraftsgaranti varierar kraftigt mellan landstingen tillsom
skillnad från vad gäller i kommunernas utjämningssystem där allasom
har garantinivå. viktig orsak till inga förändringar vidtogsEn attsamma
för landstingen det pågående utredningsarbetet den framtidavar om
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finansiering, 2000 Sorganisation och HSUhälso- och sjukvårdens
för kommuner respek-med ha olikaOlägenheterna1992:04. systematt

Systemskill-landsting emellertid visat sig större än väntat.tive har vara
mellan kommu-komplikation vid skattevâxlingarbl.a.nadema utgör en

olikabidragsförândringen kan blii län, eftersomoch landsting ettner
i länet.respektive för kommunernaför landstingen sammantagetstor

önskvärda i vissa fall motverkas. Enhuvudmannaskapsförändringar kan
utjämnings-tillkallats försärskild utredare Fi 1993:14 har överatt se

direktivenlandstingsfria kommuner. Enligtför landsting ochsystemet
skillnader i skatteinkom-utjämnarskall utredaren föreslå systemett som

skall ocksåkostnadsskillnader. Utredarenoch i strukturellt betingadester
skatteväxlingar skall kunna lösas.förslag till hur problemet medlämna

skettför kommuner har bl.a.Införandet det utjämningsbidragetav nya
förutsättningar. Vidare harlikvärdiga ekonomiskautifrån målet an-om

speglaskillnaderna i utdebitering endast skallgivits strävan är attatt en
effektivitet. Samtidigt kan konstaterasskillnader i service, avgifter och

skillnader i utdebitering. Detutgångsläget ñnns mycketdet i storaatt
hit-skillnaderna beror denfinns olika uppfattningar vad på; t.ex. attom

felaktigt utformad, kommunerna hartillsvarande utjämningen varit att
det finns skillnaderolika omfattning sin verksamhet ellermycket på att

rimliga.Vidare ifrågasätts skillnadernai service och effektivitet. ärom
skillnaderna i utdebitering de tenderarproblem med de ärEtt att attstora

alternativasnedvrida diskussionen effekterna system.avom

Slutsats

utredningarna har framkommitremissbehandlingen de nämndaVid av
och landstingmycket splittrad bild bland kommunerdet finnsatt aven

de bör lösas.problemen i nuvarande och hurhur på systemman ser
kommunförbundet, har bl.a.remissinstanser, däribland SvenskaMånga

rörande in-framfört det tid förslagenmåste vägaattatt sammanges
börkostnadsutjämning och alla förändringar därförkomst- respektive att
villLandstingsförbundet har framförtsskjutas till Frånår 1996. att man

till pågåendeförändringar till med hänsyn denavvakta med alla år 1996
utredningen landstingens utjämningssystem.om

bidrags- och utjämningssystemenangeläget utformningenDet är att av i
blir hållbara sikt.får bred förankring och de på Frågorna 3att omen

7regleringarrespektive kostnadsutjämning ekonomiskainkomst- samt
samordnat ñr kommuner och landsting. Ytter-behöver vidare övervägas

skall vilabehöver således för påligare arbete göras att systemen en mer
parlamentarisk beredningdenna bakgrund börhållfast grund. Mot en

bidrag till kommunertillkallas med uppdrag föreslå huratt statens
de ekonomiska förutsättningarnarespektive landsting och utjämningen av

från den januaridem skall utformas och med 1996.mellan l
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Utgångspunkter for uppdraget

Samhälbekonomiska utrymmet

En grimdsten när det gäller kommunsektoms ekonomi förär att utrymmet
den skattefmansierade verksamheten utifrånstatsmakternaanges av en
samhällsekonomisk bedömning. detta följer det inte finnsAv någonatt
automatik i utvecklingen sektorns finansiella ochutrymme att stats-av
makterna ha instrumentmåste generella för Ett viktigtatt styra utrymmet.

i instrumentsådant statsbidragen.är

Kommunalskatt kontra statsbidrag

Avvägningen mellan finansieringskälloma kommunalskatt och statsbidrag
gnmdar sig på statsmakterna tidigare både velat utjämna ekonomiskaatt
förutsättningar och samtidigt stödja och stimulera vissa kommunala verk-
samheten Med det statsbidragssystemet emellertid statsbidragennya ges

delvis roll, nämligen utjämna ekonomiska förutsättningaratten annan
och instrumentutgöra för ekonomiska regleringar till följdatt ett av
Finansieringsprincipen och styrningen det samhällsekonomiska utrym-av

Skillnaden mellan vad finansierasskall med kommunal respek-met. som
tive statlig skatt har därigenom blivit oklar.

Finansieringsprincipen tillämpas främst i samband med Verksamhetsför-
ändringar ihar praktiken också kommit tillämpas för-även påattmen
ändringar rörande det kommunala skatteunderlaget. riksdagenOm be-
slutar förändring innebär det kommunala skatteunderlagetattom en som
ökar, sänkning avdrag, neutraliseras ökningenLex. ettgenom av av
kommunalskattemedel avdrag från skatteinkomstema. Inne-etta genom
bördenz detta i princip sambandetär mellan kommunalskattelagensattav
regler kommunalt beskattningsbara inkomster och vad kommunernaom
faktiskt får i form skatteintäkter efter hand har kommit minska.i attav

Utjämning incitament-

Awägningen mellan långtgående utjämning och starka incitament atten
öka den skattekraften innefattar flera principiella aspekter. ökatEttegna
incitament är önskvärt inte minst i tillväxtperspektiv förutsätterett men

finnsdet faktiska möjligheter för enskilda kommunenden påverkaatt att
sin skattekraft. Enligt många kommuner och landsting möjligheternaär

påverka den skattekraften Samtidigt kan inslagsmå. starkaatt egna av
incitament leda till försvagning utjämningen vilket bl.a. kan även-en av

delar den reglerade kommunala basverksamheten ityra kom-statenav av
och landsting med låg skattekraft.muner egen

Det är vikt bidrags- och utjämningssystem denvärnarstor att ettav
kommunala basverksamheten samtidigt det ändå innehåller vissasom
incitament.
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Uppdraget

Inledning

landstingochtill kommunerbidragskall föreslå hurBeredningen statens
skallmellan demförutsättningarnaekonomiskadeoch utjämningen av
skallförslagBeredningensjanuari 1996.från och med den lutformas

följande.baseras på

bidrag tillsamlatfortsättningsvis i formBidragen även ettutges av
respektive landstinget.kommunen

förutsättningarnaekonomiskautjämna dehuvudsyfteBidragens är att-
mellan landsting.respektivemellan kommuner

skallregleringarekonomiskakostnadsutjämningInkomst- och samt-
kommuneromfattar allautjåmningssystemi bidrags- ochske ett som

landsting.respektive alla
landsting skallrespektive förUtjämningssystemen för kommuner-

fördelningenskillnader ihinder förde inte utgörsamordnas så ettatt
kan övervägas.huvudmannaskap. Ett gemensamt systemav

skillnader iför minskadeförutsättningarUtjämningen skall skapa-
avgifterservice,skillnader iinte dessa beror påutdebitering såvitt

effektivitet.och

tidigare nämntsutdebitering ärSkillnaderna i kostnader och som
bör intenuvarandeutgångsläget. mönstretmycket i Det styrastora

kostnader,anpassningsuccessivEnutformningen system.ett nytt avav
efter omläggning.utdebitering kan skeintäkter och en

bör finnasvilka incitamentskall behandla fråganBeredningen somom
utformas.och hur de böreffekter dessa kan fåi vilkasystemet,

utredningartidigare nämndaskall frånBeredningens arbete utgå som
inkomstutjämningen. Re-respektivei fråga kostnads-presenterats om

beredningen.överlämnas till Be-dessamissyttrandena med anledning av
fram-redanutsträckning kunna baseras påförslag bör iredningens stor

underlag.taget
beredningen ochbehandlas vägasför landstingen skallUtjämningen av

därför haBeredningen skallför kommuner.med utj ämningen ettsamman
utjämningssystem. Utre-landstingensutredarensamarbete mednära av

beredningensunderlagen fördärmedförslag utgöradarens ett avavses
utredningstidförkortadTilläggsdirektiv bl.a.förslag.slutliga avsesom

utjämningssystem.landstingenstill utredarendärför avges

inkomsterUtjämning av

mellan landstingrespektiveinkomster mellan kommunerutjämningEn av
skall följande mål.ha

landsting börrespektiveInkomstutjåmningen för kommuner vara-
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tillräckligt långtgående för likvärdiga ekonomiska förutsätt-att ge
ningar bedriva reglerad kommunal basverksamhet,att givetstatenav
normala förhållanden i fråga struktur, service, avgifter och effek-om
tivitet.
Inkomstutjämningen bör långsiktigt hållbar inteoch beroendevara av-
nuvarande bidragsnivâ.
Vid skatteväxlingar mellan kommuner och landsting bör bidragsför--
ändringen bli lika för landstinget respektive för kommunernastor

i län.sammantaget ett

I Kommunal inkomstutjämning alternativarapporten modeller presen--
fem modeller ñr inkomstutjämningteras alternativ till dagenssom sy-

stem.
De synpunkter framkommit från remissinstansema uppvisar ingensom

samstämmig bild.s
En modellerna i bygger på tanken det kommunalarapporten attav

skatteunderlaget breddas på så sätt kommunalskatt skulleatt påtas ut
bruttoinkomst, alltså inkomster före kostnadsavdrag, grundavdrag m.m.
Avdrag skulle i stället medges i form skattereduktion vid taxe-av en
ringen till statlig inkomstskatt. Syftet skulle kommunernaattvara ge
ytterligare inkomster och göra dem oberoendeatt ändringar imer av
skattereglerna statsmakterna beslutar En sådan förändring skullesom om.
innebära principiellt mycket frånett vad idagstort avsteg utgörsom
grunden för delar skattesystemet.stora Det ingår därför inte i bered-av
ningens uppdrag vidareutveckla modellen med kommunalatt beskattning

bruttoinkomster.av
Beredningen skall utifrån vad i det föregående och vadsagtssom som

framkommit vid remissbehandlingen utifrån vad föreslåssamt som av
LandstL-gsekonomiska utredningen överväga och värdera övriga modeller
för inkomstutjämning med utgångspunkt i hur de uppfyller de mål som
här angivits.

Utjämning strukzurella kostnadsskillnaderav

En utjämning strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner respek-av
tive mellan landsting skall ha följande mål.

Alla kommuner respektive landsting bör efter inkomst- och kostnads--
utjämningen ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för bedrivaatt
basverksamhet "samma standard till pris".samma
Kostnadsutjämningen skall inte kompensera för skillnader i service--
nivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet.
Kostnadsutjämningen skall baseras på mätbara och för kommuner och-
landsting opâverkbara faktorer strukturellamäter skillnader.som

I betänkandet Kostnadsutjämning mellan kommunerna presenteras ett
förslag till hur strukturkostnadsutjämning skall utformas fören att

i
I
l 6 14-1505u
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kostnader.kommunernasolikheter ikompensera
framförtharRemissinstansemaremissbehandlats.harFörslaget en

följande utläsas.huvudsak kandetaljnivåer. Iolikasynpunktermängd på

förespråkasstandardkostnadsmetodens.k.föreslagnaDen en ma-av-
komplet-tillförslagsynpunkter ochfinns dock mångajoritet. Det

framför alltdelverksamheter,olikainommodifieringarochteringar
familjeomsorg.individ- ochäldreomsorgbarnomsorg,inom samt

verksamhetervilkasynpunkter påharremissinstansemaMånga av-
kostnadstutjämningen.omfattasbör avsom

regional-deoch hurgällerdetåsiktsskillnader närfinnsDet stora om-
utsträckningi vilkeniinskall vägaspolitiska aspekterna systemet,

finansieras.skalldettaoch hurde skall kompenseras

har bl.a.utjämningssystem ettpresenteralandstingens attUtredaren av
huvud-fördelningenverksamheter därdeutjämning inomñrunderlag av

mellan länen. Detvarierarlandstingochkommunermannaskapet mellan
utvecklingsstörda sår-kollektivtrafik, samtgäller främst omsorger om

landstingssystemetrespektivekommun-mellansamordningskolan. En
bör ske.

remissyttrandenutredningartidigareutifrånskall samtBeredningen
skallBeredningenstrukturkostnadsutjämning.tillförslagutforma ett

genomföra deutredningsarbetekompletterandebehovet samtbedöma av
skall vidareBeredningenerforderliga.bedömsytterligare analyser som
införskaffas,kandataunderlagetföreslå hurförenklingareftersträva samt

administreras.skallske och huruppdatering bör systemethur ofta en
börverksamhetervilkaavvägningbör göraBeredningen somaven

verk-mellan olikasambandetutifrånbl.a.kostnadsutjämningen,ingå i
och medsocial omsorgfritid kontrasysselsättning ochsamheter t.ex.

incitamentseffekterna.tillbl.a.hänsyn tagen
vilket sättutsträckning och påi vilkenvidare föreslåskallBeredningen

dettabedöma hurskall beaktaskostnadernaregionalpolitiska samtde
sin helhet.ipåverkar systemet

kommuner/landstingochmellanregleringarEkonomiska staten

ochmellanregleringarekonomiskaföreslå hur statenskallBeredningen
metod,ochmedsamlatskeskall kunnakommunsektorn oav-sammaen

regle-kravregleras. Det ärskallåtgärd attettvilken typsett somav
alla kommuneromfattarsättpåskall kunna görasringarna ett res-som

landsting.pektive
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Andra utredningar

Beredningens arbete bör bedrivas i kontaktnära med andra utredningar
har betydelse för uppdraget. Det gäller främst Regionberedningensom

C 1992:06, Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering ochom
organisation, HSU 2000 1992:04S och Landstingsekonomiska utred-
ningen Fi 1993: 14. Beredningen bör redovisa vilka konsekvenser dessas
förslag kan få för de förslagen.egna

Beräkning efekzerav m. m.

Beredningen skall redovisa de beräknade effekterna sitt förslag i såvälav
ettårs- flerårsperspektiv. Effekterna i ettårsperspektivet skall redo-som
visas dels för varje kommun respektive landsting, dels för olika grupper

kommuner avseende storlek, skattekraft, utdebitering Effekternaetc.av
skall redovisas uppdelade olika beståndsdelarpå i Förslaget. Effekterna
skall beräknas i förhållande till nuvarande kostnader och intäkter skattav
och bidrag. Därutöver skall beredningen överväga andra redovisningar

effekterna.av
Beredningen skall också redovisa känslighetsanalyser när det gäller

utvecklingen skatter, bidrag och kostnader.av

Redovisning uppdragetav

Beredningen skall fullständigt förslag till bidrags-presentera ett och
utjämningssystem för kommuner och landsting vilket skall kunna träda
i kraft den januaril 1996. Beredningen skall vidare föreslå övergångs-
regler.

Uppdraget skall redovisas den 31 oktober 1994.senast
Beredningen skall beakta vad sägs i regeringens direktiv till samt-som

liga kommittéer och särskilda utredare utredningsförslagens inriktningom
dir. 1984:5, EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43om
och regionalpolitiska effekter dir. 1992:50.om

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för Finansdepartementet

tillkalla kommitté beståendeatt högst nio ledamöter med uppdragen av
föreslå hur bidrag tillatt kommuner respektivestatens landsting och

utjämningen de ekonomiska förutsättningarna mellan dem skall utfor-av
från och med den januaril 1996,mas

ledamöternaatt utse ordförandeatt samten av vara
besluta sakkunniga,att och biträde åt kommittén.experter annatom

Bestämmelserna i kommittéförordningen skall tillämpas kommittén.på
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beslutarregeringenjaghemställerVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnssjundeskall belastakostnadernaatt

m.m.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenstillansluter sigRegeringen
hemstâllan.hennes

Finansdepartementet
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Bilaga 2

Beskrivning nuvarande utjämningssystem för3 av
kommuner och landsting

i
Utiämningsbidraget till kommuner

l
Ett statsbidragssystem infördes fr.o.m.nytt år 1993. En del destor av
tidigare specialdestinerade statsbidragen till olika kommunala verksam-
heter har avvecklats och statligt utjämningsbidrag tillersatts ettav
kommuner. Det innebär bl.a. riksdagen årligensystemet attnya
fastställer bidragsram med utgångspunkt i vad bedömsen som vara
förenligt med det samhällsekonomiska för den kommunalautrymmet
sektorn. All automatik detnär gäller statsbidragets storlek har därmed
försvunnit.

Systemet bygger generellapå principer och opâverkbara faktorer vilket
syftar till skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningaratt för kommuner-

De skall själva kunna utformningen och ambitionsnivån förstyrana. av
sin verksamhet, vilket bl.a. innebär ökad flexibilitet i verksamhetenen:
och därmed också större för förnyelse och utveckling.ett utrymme

5 Det statliga utjâmningsbidraget består delar:treav

bidrag ñr utjämning kommunernasett skatteinkomster tillav- upp en
generell garantinivå, uttryckt andel uppräknad med-som av en
elskattekraft,
tillägg till respektive avdrag från bidraget på grund opåverkbaraav-
skillnader i strukturella förhållanden åldersstruktur, social struktur,
glesbygds/tätortsgrad och klimat,
tillägg för befolkningsminskning.-

Utiämning inkomsterav

Det primära syftet med bidragssystemet är kommunerna likvärdigage
ekonomiska förutsättningar. Detta sker huvudsakligen jämnaattgenom

de inkomstskillnadema mellanut kommunerna.stora Bidragsñrdelningen
relateras till kommunens skatteinkomster. Inkomstutjämningenegna
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inkomstlägstafår visskommunerallaprincipiinnebär peratt en
statsbidrag.ochskattinvånare av

skillnaderstrukturellaUtjämning av

kommunermellanvarierarverksamhetenkommunalaför denKostnaderna
kommunernaförhållandenstrukturellaskillnader igrundpåbl.a. somav

ijämnas attskillnader systemetpåverka. Dessa utkan genom
tillstrukturmedkommunerfrånfördelasbidragsmedel gynnsamenom

objektivagrundas påOmfördelningenstruktur.medkommuner ogynnsam
verksamhettill denanknytninginte någonoch harförhållanden som

bedriva.väljerkommunen att
antalsambandet mellanregressionsanalys har ettmultipelGenom

modellberäknats. Dennettokostnaderoch kommunernasstrukturfaktorer
beräknaanvänds förregressionsanalysen atterhålls engenomsom

påde värdenskerstmkturkostnadsindex. Detta attkommuns genom
strukturfaktorer-i utgörresulterarregressionsanalysenparametrarna som

beräkningförtill grundliggerIndexetindexet.vikter i av inas
förtill gnmdliggerstrukturfaktoreravdrag.eller Destmkturtillägg som .

beräkningen är:

Äldersstruktur

uppgifterbaseras påinverkanåldersstrukturensavseendeBeräkningarna
påolika åldersgrupper,och itotalt samtkommunen,folkmängden iom

därefterfördelasKostnadernariket.kostnader ikommunalauppgifter om
utnyttjar denhur dessatillmed hänsynolika åldersgrupperpå

helhet.riketservicen ikommunala som

Social struktur

definierasstruktursocialfaktor mäterDen avsummansomsom
befolkningsan-ochföräldrarensamståendetillbefolkningsandelen barn

förtidspensionärer.delen

Befolkningsgleshet

grundval kommunensberäknas påbefolkningsgleshetförFaktorn av
folkmängdkommunensandellandareal denfolkmängd och samt somav

invånare.minst 500medbor utanför tätort i

Klimat

uppvärmningsindex.användsklimatfaktorSom ett
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Ett för utjämning strukturellt betingande kostnadsskillna-nytt system av
der beräknas träda ikraft år 1995.

Tillägg for befolkningsminskning

befolkningenNär i kommun snabbt minskat, behöver kommunen vissen
tid ñr verksamheten och kostnaderna tillatt de förhållande-anpassa; nya

j Ett med inkomstutjämning löser inte dettasystem problem. Underna. en
övergångsperiod finns därför behov lindra effekternaatt attav avå invånare flyttar från kommunen. Ett tillägg för befolkningsminskningut
beräknas kommunens folkmängd under den femårsperiodensenasteom.

i
har minskat med än två Tillägget % den40procent. motsvararmer av
uppräknade medelskattekraften för varje med vilken minskningenperson
under perioden överstiger tvâ multiplicerat med den länsvisaprocent,
enhetliga skattesatsen.

Avräkningar utiämningsbidragetav

Ett omräknat utjämningsbidrag beräknas efter år. Detta ligger tillett
grund för delavräkning det preliminära utbetaldagentemoten
utjåmningsbidraget.

Ett slutligt utjämningsbidrag beräknas för varje kommun detnär
slutliga skatteunderlaget för bidragsåret känt.är En slutlig avräkning görs
då utifrån detta slutligt beräknade utjämningsbidrag.

övergångsregler för utiämningsbidraget,

Det bidragssystemet innehållerl övergångsregler innebärnya attsom
i bidragsförändringen mellan åren och1992 får1993 uppgå till maximalt
i 1,5 % kommunens inkomster skatt och bidrag och till ytterligareav av
i 1,5 % mellan åren 1993 och Bidragsförändringen1994. år 1993 utgörs

skillnaden mellan utjämningsbidrag och detq nytt sammanlagdaav
nettobidrag kommunen skulle ha fått i det gamla minskatsystemet,som
med den samhällsekonomiska skäl motiverade indragningen förav
kommunerna. Bidragsförändringen 1994 utgörs skillnaden mellanav

utjåmningsbidrag och det bidragnytt kommunen fick 1993.
För år 1995 har utjämningsbidraget frusits på 1994 års nominella

nivå i avvaktan på reviderat utjåmningsbidragatt skallett träda i kraft
från år 1996. Detta innebär kommun får beloppatt denen samma som
fick i preliminärt bidrag 1994. Utjämningsbidraget för år 1995 avräknas
inte.
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landstingförSkatteutjämningssystemet

landstings-ochlandstinglika ñrprincipielltärSkatteutiämningssystemet
skatteutjämningsbidragetallmännaomfattar detSystemetkommuner.fria

dock intebetalarLandstingsfria kommunerskatteutiämningsavgiften.och
skatteutjåmningsavgift.någon

Grundgarantier

igrundgarantifastställtlandstingför varjeharRiksdagen angessomen
% ochmellan 100varierarGrundgarantinmedelskattekraften.procent av

till hurhänsynåldersiaktormedkompletteras taroch%141 somen
Beroende pååldersstnxkturen.påverkasverksamheteråldersberoende av

ellertilläggårligenberäknasåldersstrukturlandstingetsenskildadet
medelskattekraften. I systemetuttrycks iocksåavdrag, procent avsom

åldersfaktomkommunernalandstingsfriaför deberäknadesför år 1992
primär-äldersberoendeför deindextalensammanvägning avengenom
Somverksamheterna.landstingskommunalarespektivekommunala en

förutjämningssystemolikaheltblir1993fr.o.m årdetföljd attav
landstingsfriatill debidragenberäknaslandstingochkommuner

medförvilketför sig, attolikadefrånkommunerna systemen envar
kommuner.för dessatillämpasåldersfaktorlandstingskommunalrenodlad

befolkningsminskningTillägg for

folkmängdlandstingtillbefolkningsminskningtillägg förEtt varsges
med än tvåminskatfemârsperioden procent.under den senaste mer

medvarjeförmedelskattekraften%Tillägget 40 personmotsvarar av
överstiger tvåfemårsperiodendenunderminskningenvilken senaste

procent.

Beräkning bidragetav

landstingsvarjetillägg/avdrag kangrundgaranti ochGenom att summera
landstingsskattekronor,uttryckt i garantera-skattekraft eller,garanterade

skatteunderlagetgaranteradedetberäknas. Omskatteunderlagde
mellanskillnadenlandstingetfårskatteunderlagetöverstiger det somegna

skatteutjämningsbidragetsberäkningVidskattekronor.tillskottett avav
skattesats,landstingetsmedtillskottsedan dettamultiplicerasstorlek

detskattesats,fastställd högstavarje länförsåvida överstigerdet inte en
för allaskattekrona13,50 kronorursprungligens.k. taket. Taket pervar

tillämpashuvudmannaskapsförândringarkonsekvenslandsting. Som aven
kronoroch 11,70kronor9,57varierar mellantak. Dessalänsvisanumera

skattekrona.per
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utjämningsbidragetAvräkxüngar av

slutligaSkatteutjâmningsbidmget beräknas och utbetalas är detsom
bidraget.
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Bilaga 3

i
l Sammanfattning hämtad Kommunalur

inkomstutjämningj alternativa modeller-
1993:68Ds

i I beskrivs alternativa modeller ñr inkomstutjämning förrapporten tre
kommuner och landsting.

Bakgrunden till utredningen behovetär via statsbidragsramenatta av
kunna generella ekonomiskagöra regleringar mellan och kommun-staten
sektom främst till följd den s.k. ñnansieringsprincipen. innebärDenav

kommuner och landsting uppgifter, avvecklaratt statenom ger nya
uppgifter eller på sätt ändrar befintliga åtaganden bör ekonomiskannat en
reglering ske mellan och kommunsektom. behöverStaten ocksåstaten ett
generellt instrument för reglera kommunsektoms finansiellaatt utrymme.

De nuvarande statsbidragssystemen för utjämning ekonomiskaav
förutsättningar omfattar inte alla kommuner respektive alla landsting.
Orsaken är främst statsbidraget otillräckligtär för med nuvarandeatt att
regler utjämna de skillnaderna i skattekraft mellan kommunerstora
respektive mellan landsting. Nuvarande regler innebär bl.a. kompen-att
sationsgraden i utjämningen hög, dvs.är låg skattekraft tillatt en egen
mycket del kompenseras bidrag.med Utjämningssystemet förstor
kommuner kommer successivt urholkas statsbidragen oför-äratt om
ändrade eller minskar, varmed fler kommuner hamnar utanför systemet.
Utjämningssystemet för landsting medger inte anpassning till vissen
bidragsram. Detta är ñr närvarande föremål för utredning.system

För kyrkliga kommuner ñnns inomkommunalt utjämningssystem.ett
Generella ekonomiska regleringar mellan och kommunsektomstaten

kan de redovisade skälen inte göras anpassning bidrags-av genom av
I stället har särskild regleringsmetod införts för ochåren 1993ramen. en

1994, vilken innebär avdrag frångörs kommunernas landstingensochatt
skatteinkomster. liknandeEn metod används för kyrkliga kommuner.
Riksdagen har uttalat metoderna acceptablaär under övergångs-att en
period. En långsiktig lösning dock önskvärd.ärmer

Mot denna bakgrund har alternativa modeller för inkomstutjämning och
ekonomiska regleringar Avsikten ändringarär skall kunnautretts. att
genomföras fr.o.m. 1995. Arbetetår har genomförts vid Finansdeparte-

till sin hjälp haft arbetsgrupp med tjänstemän frånmentet som en
Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska kyrkans
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Riksskatteverketpastoratsförbund, Kyrkofondenochförsamlings- samt
UtredningsarbetetcentralbyrånStatistiska SCB.och presenterasRSV

ioch bedömningar görsdrasslutsatserDei denna rapport. somsom
deltagare iomfattas samtligainte nödvändigtvisbehöverrapporten av

arbetsgruppen.
varit ñljande.alternativ modell harmålen ñrfrämstaDe en

utjåmningssystemet.landsting skall omfattasochAlla kommuner av
skallkommunsektommellan ochEkonomiska regleringar staten ;-

bidragsnivån.anpassningkunna ske avgenom
hållbarskall långsiktigtInkomstutjämningen vara-

minskad spännvidd iföröka förutsättningarnaModellen bör en-
utdebiteringen

utjämnings-avvägning mellanmöjliggöraModellen bör systemetsen-
enskildaincitamentet förkompensationsgrad sidan ochoch å ena

skattekraft denökad ålandsting verka förkommuner och att en
andra.

modell medinkomstutjämning beskrivs:alternativa modeller förTre en
inkomstutjämnings-skatteunderlag och bibehållet ;kommunaltbegränsat

ochinomkommunalt finansierat utjämningssystemmodell medsystem, en e
finansieratinomkommunaltmodell medgenerellt statsbidrag samt en

uppfyller iskatteunderlag. Modellernautjämningssystem och breddat
olika grad de angivna målen.

Brytpunktsmodellen

till dentill inkomsterkommunala beskattningen begränsasDen upp-
%innebär begränsning till 90s.k. brytpunkten. Detta avcaen

inkomster.kommunalt beskattningsbaranuvarande
statligt med totalt 50brytpunkten beskattas enbartInkomster över-

kommunalaytterligare % i stället för dennuvarande % 3020 samt
beskattningen.

med ökade statsbidrag.Kommunsektoms skattebortlall ersätts-

skattkrafterna förspännvidd i relativaModellen innebär minskad deen
sänktlandsting, vilket i sin möjliggörkommuner respektive för tur en

angivnakompensationsgrad Modellen uppfyller dei utjämningssystemen.
målen.

utjämning oförändrat skatte-Modell inomkommunal ochmed
underlag

uppräknadeAlla landsting denkommuner och 100garanteras av-
medelskattekraften för riket.
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fårskattekraft över 100harlandstingochKommuner egensom en
underliggertill demskatteinkomstersinadelavstå somaven

%.100
skalldvs.varandra,principskall iavdrag systemetBidrag och utta-

självfinansierat.vara
medelskattekraften%dem under 100Kompensationsgraden för av-

den96, dvs.100för dem överavgiftsgradenlikaskall somvara
tillerläggsskatteinkomstemaandel systemet.somav

statligoberoendeblirutjämningssystemeninnebärModellen att av
kriterier,generellaenligtfördelasnettobidrag kanfmanisering. Statens

förhållandesänks ikompensationsgradeninvånare. Omefter antalett.ex.
utdebiteringen. Ispännvidd iökadleda tillmodellentill idag kan en

målen.de angivnamodellenövrigt uppfyller

skatteunderlagutjämning breddatochinomkommunalModell med

avdragförebreddas till inkomsterbeskattningenkommunalaDen-
ökning medinnebärtaxerad inkomst. Dettabruttoinkomst eller en

beskattnings-till nuvarandei förhållanderespektive %% 1613ca
bara inkomster.

statsbidragnuvarandekvittasskatteintäktemaDe ökade netto.mot-
landsting kanrespektive förför kommunerUtjämningssystemen-

modellenutformas enligt 2.

obetydligtmycketåterstårför kommunernaModellen innebär det ettatt
kan kommaekonomiska regleringarstatsbidrag kvittningen. Nya attefter
Landsting ochskatteintåkterna.frånavdragkräva återinförande ettav

förefter kvittningi utgångslägetfår redankyrkliga kommuner stora
l dessavarför delnuvarandeförhållande tillskatteintäkter i system, aven

angivna målen.uppfylls deövrigtmåste återregleras. I





SOU 1994: 144

Bilaga 4

Sammanfattning Landstingsekonomiskahämtad ur
utredningens utjämningbetänkande Inomkommunal

1994:70SOU

januari infördes statligt bidrags- utjämnings-Den 1993 och1 ett nytt
för innebär inkomster utjäm-kommunerna. Det kommunernassystem att

enhetlig för garanteradstatliga bidrag beräknade nivåpånas genom en
skattekraft skatteunderlag invånare. Vidare sker utjämning förper en
skillnader i behov och sådana kostnader kommunerna själva inte kansom
påverka. Vissa kommuner omfattas inte utjämningen eftersom de harav

statsbi-skattekraft högre den garanterade nivåär änen egen som som
dragen räcker till. medför också ekonomiska mellanDet regleringaratt

och kommunerna inte kan ske förändringar statsbidrags-staten genom av
volymen.

Inte heller skatteutjâmningssystemet för landstingssektom omfattar alla
landsting och landstingsfria kommuner. Genom fasta nivåer för garante-
rad förenligtskattekraft ökar utgifter med automatik, vilket inte ärstatens
med lägga samhällsekonomiska hänsyn till grund för bidragensatt stor-
lek.

Eftersom olika utformade blir bidragsförånd-utjänmingssystemen är
ringen olika för landstinget och kommunerna i län vid skatteväx-ettstor
lingar till följd ändrad ansvarsfördelning.av

Utredningen föreslår deform utjämning för landstingen ochen ny av
landstingsfria kommunerna bygger inomkommunala omfördel-påsom
ningar i stället för statliga bidrag. Omñrdelningarna sker tillägggenom
till eller från skatteinkomstema. omvandlas till likaavdrag Statsbidragen
belopp invånare. Ekonomiska regleringar mellan och lands-statenper
tingen sker förändringar detta generella statsbidrag. Uppbygg-genom av
naden i framgår följande figur.stort av

Utjâmning Utjâmning för Generelltav
inkomster strukturella statsbidrag

kostnadsskill-
nader
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medelskattekraften Lands-Utjâmningen inkomster från i riket.utgårav
får tillskott till medelskattekraften.ting med låg skattekraft ett uppegen
skattekraft motsvarandeFör landsting med hög görs på sätt ett av-egen

medelskattekraften.drag för skatteinkomstema över
förändringar i huvudmannaskapskatteväxlingar till följdFör att av

ekonomiskt föreslås landsting ochskall kunna ske neutralt sättpå attett
kommuner inordnas i system.samma

kostnadsskillnader landsting medUtjämningen ñr strukturella ger en
tillägg till övriga intäkter. Tilläggen betalas medstruktur ettogynnsam

motsvarande avdrag från de landsting har struktur.gynnsamsom en
Utjämningen sker teoretiskt beräknad strukturkostnadsersätt-genom en
ning för varje landsting. Beräkningen sig antal opåverk-grundar på ett
bara strukturella faktorer identifierats hjälp statistiskamedsom av ana-
lysmetoder. Tilläggen respektive avdragen skillnaden mellanmotsvarar
den förstrukturkostnadsersättningen och det vägda medelvärdetegna
riket.

Utredningen föreslår fullständig utjämning för inkomst- och kost-en
nadsskillnader, med utgångspunkt i de verksamheter ärsom gemensamma
för landstingen. Utredningen definierathar detta de verksamhetersom

ålagdaär För landstingen de % fmansie-utgör 90staten.som av ca av
ringen med skattemedel och statsbidrag bidrag integenerella dvs. som
destineras till särskilda ändamål.

invånarbaseradeDet statsbidraget bildas dagens skatteutjämnings-av
bidrag minskat med aktuella ekonomiska regleringar mellan ochstaten
landstingssektom. Vidare föreslås den allmänna sjukvårdsersåtmingenatt
och bidraget för sjukresor inordnas i det generella bidraget.

Utredningens förslag innebär vissa ekonomiska omfördelningseffekter
i förhållande till nuvarande landstingensFör underlättasystem. att an-
passning till dessa förändringar ñreslås successivt genomförandeett un-
der fyra år.
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Bilaga 5

Sammanfattning hämtad ur
i Strukturkostnadsutredningensi
l betänkande Kostnadsutjämning
ä mellan 1993:5kommuner SOU

Inledning

juniI beslutade1992 riksdagen statsbidragssystem kallatett nyttom
statligt utjämningsbidrag för kommuner. Utjåmningsbidraget består treav
delar

inkomstutjämning där alla kommuner minstagaranterasen en-
inkomstnivå, för närvarande 126 medelskattekraften iprocentca av
riket

strukturellt tillägg/avdrag med avseende kostnader och behovpåett-
tillägg för befolkningsminskning-

Omfördelningen med avseende strukturellt betingadepå skillnader görs
helt mellan kommunerna och finansiellt bidrag frånutan staten.

Det bygger i allt väsentligt kommunalekonomiskapåsystemetnya
kommitténs förslag till förKEK:s statsbidragssystem kommunernytt

lades fram i december 1991.som
Kritiken förslag vadKEK:s strukturkostnadsutiåmningen imot avser

stark, varför regeringen beslutat tillkalla särskildsystemet attvar en
utredare med uppgift vidareutveckla ñr strukturutjämning.att systemet

Enligt direktiven skall strukturkostnadsutiämningen leda till allaatt
kommuner efter utjämningen skall ha likvärdiga ekonomiska förut-
sättningar för bedriva kommunal verksamhet med given ambi-att en
tionsnivå. handlar såledesDet kunna erbjuda standard tillsammaattom

pris". skall inteKommunerna kompenseras för skillnader isamma
servicenivå, kvalitét, avgiftssättning och effektivitet. strukturellaDe
skillnaderna mellan kommunerna skall kunna förklarandemätas med
opåverkbara variabler löpande kan uppdateras.som



144SOU 1994:Bilaga178 5

Val metodav

kostnadsskillnaderochstrukturella behovs-Utredningen har analyserat
varje verksamhetför sig.kommunal verksamhet Förför varje slag varav

deberäknats.standardkostnadsersättning Summankhar aven s
struk-kommunensstandardkostnadsersättningarna utgörberäknade

detStrukturkostnadsersåttningen jämförs medturkostnadsersättning.
strukturkostnadsindex erhålls.för riket varvidvägda medelvärdet ett

det vägdastrukturkostnadsersättning änhögrekommunen harOm en
betalas i formstrukturtilläggmedelvärdet för riket får den ettett avsom

liggerstrukturkostnadsersåttningstrukturavdrag från kommuner vars
kronor/in-Strukturkostnadersåttningen imedelvärdet.under det vägda

strukturkostnadsutjämning.utredningens förslag tillvånare utgör
standardkostnadsmetoden. Enjag föranvända metoden kallarDen

k totalkostnads-standardkostnadsmetoden denalternativ metod till är s
standardkost-bedömerbl användes KEK. Jagmetoden attavsom a

modellen byggs del förfördelar eftersomnadsmetoden har avgörande upp
kostnadsskill-strukturellai sina beståndsdelar. Dedel och kan analyseras

olikamed hjälpkan beräknas månganaderna mellan kommunerna av
struktnrfaktorer-igenförklaringsvariabler. blir också lättare kännaDet att

dagliga arbetet.utifrån erfarenheter i detna

kostnadsskillnaderförklarar strukturellaFaktorer som

kostnadsskillnaderstrukturellafaktor framför allt förklararDen som
harkommuner mångamellan kommunerna åldersstrukturen. Deär som

högre strukturkostnads-erhåller generelltäldre, barn och skolbarn en
ersättning.

standardkostnad-högreVad beträffar barnomsorgen erhålls en
barnens föräldrarhar barn ochsersättning kommunen många omom

strukturella faktorer in i bamomsorgensñrvärvsarbetar. Andra vägtssom
i omsorgsverksamhetenstandardkostnadersättning långa vistelsetiderär

fritidshem i städer.ökad efterfrågan på storasamt en
förklaras medkostnadsskillnader inom äldreomsorgen kanstrukturella

socio-ekonomisk detåldersstrukturen och pensionäremas status samt
hemtjänstensi glesbygd dyrare grundfaktum äldreomsorgen är påatt av

institutionsboende.hög andel Denmerkostnader för långa ochresor en
för arbetare ñrfaktorn speglar vårdbehov änsocio-ekonomiska störreett

service sammanboende.tjänstemän ensamstående behöver änoch att mer
familjeomsorgdet gäller kostnader för individ- ochNår kommunernas

Kostnaderna ärñnns skillnader mellan olika kommuner.avsevärda
förortskommuner. Utredningenspeciellt i storstäderna och i vissahöga

har indirektförklarar dessa skillnader med antal faktorer ettett som
indikatorer höga kostnader,orsakssamband med kostnaderna på t ex

bebyggelsestruktur.andelen ensamstående kvinnor med barn och täten
iandelen barninom grundskolan förklaras medKostnadsskillnadena

hemspråksundervisning, och glesomfattningengrundskoleåldem, enav
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bebyggelsestruktur. Glesbygden har högre kostnader grundpå mångaav
små skolenheter och långa avstånd vilket påverkar skolskjutskostnadema.

strukturella kostnadsskillnader inom gymnasieskolan kan förklaras med
andelen ungdomar i åldern inackorderingsersättningar,16-18 år, samt
elevernas linjeval. I standardkostnadsersättningen för gymnasieskolan har
hänsyn endast tagits till de två förstnämnda faktorerna. Jag dockanser

även elevernas linjeval skall ingå strukturell faktor.att Därförsom en
bör Skolverket få i uppdrag utarbeta linjevalsfaktor.att en

När det gäller och avlopp kompenserar utredningen ñrvatten-
strukturella merkostnader kan hänföras till gles bebyggelsestruk-som en

med långa ledningslängdertur svåra geotekniska ñrhållanden.samt
Utredningen kompenserar inte för drifttmderskott till följd kommu-attav

i har låga anläggningsavgifter.nerna
Beträffande och vägar kompenseras för merkostnader kangator som

hänföras till det strukturella slitaget. Detta utgörs dels trafikbe-ettav
roende slitage, dels klimatberoende slitage.ett

I standardkostnadsersättningen ñr kollektivtrafiken har jag tagit hänsyn

i till de strukturlaktorer jag funnit relevanta i sammanhanget.som
Storleken staden storstadsområdetpå strukturell faktorutgöraantas en

påverkar kostnaderna. De långa iavstånden skogslänen ocksåantassom
Öckeröstrukturell faktor. Vissa speciella kommuner, medtexvara en

sin omfattande färjetrafik erhåller också tillägg för struktur iett
standardkostnadsersättningen. I sammanhanget bör kommuner-nämnas att

i Stockholms län inte kompenseras för kollektivtrafiken i utredningensna
huvudförslag eftersom verksamheten bedrivs och finansieras lands-av
tinget och skatteutjämningssystemet för landstingen viss hänsyn tillatt tar
detta.

Utöver vad nämnts har utredningen beräknat merkostnadersom ovan
för

administration, räddningstjänst och lokala i ochsmå ytstoraresor-
kommuner
klimatets inverkan på uppvärmningskostnaderna-
kallortstillågg, samt-
höga bygg- och underhållskostnader där kostnadsläget högt.är-

Strukturkostnadsersättning och intäktsutfall

strukturkostnadsersättningen varierar från 000 kr/inv16 Stenungsundca
till 23 kr/inv700 Dorotea. Totalt omfördelas miljarder3,7 krca ca
mellan kommunerna. Kommuner betalar till förortskom-ärsystemetsom

och kommunerna i Skåne, Halland, Västergötland och Väst-muner
manland. De storstäderna och glesbygdskommunema, tillhör dentre
kategori kommuner erhåller tillägg för strukturella merkost-ettav som
nader.

När strukturkostnadsersättningen lagts in i det totala statsbidragssyste-
kan skatteintäkter och statsbidrag beräknas jämförasochmet summan av
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mina beräkningarIstatsbidragssystem.utfallet i tidigaremed avsersom
alternativförslag medutredningensjämfört utfallethar jag1993 ettav

fram-före förändringarnastatsbidragssystembygger 1991 årspåsom
skrivet till 1993.

i Göteborg,inkomstökningamaförslag de störstaUtredningens ger
förutredningen kompenserarvilket beror påoch Stockholm,Malmö att

Flertalet kommuneroch familjeomsorg.för individ-höga merkostnader
Älvsborgs, ochGöteborgs-Sörmlands,Skaraborgs,Halland,i Skåne,

mellan och tioinkomstökningar medlån fårBohus procent.en
i olikakan indelas tvåfår sänkta inkomsterKommuner grupper.som

Göteborg ochStockholm,tillförortskommunerförsta ärDen gruppen
specialdesti-hafttidigare högaskattekraft ochMalmö med hög somegen

bestårandraskola och barnomsorg. Denstatsbidrag tillnerade gruppen
haftNorrlandDalarna ochBlekinge, Värmland,kommuner i ensomav

därochskatteutjämningssystemetgrundgaranti i det tidigarehög
Inkomstminskningen ärersättning.förslag inteutredningens ger samma

erhållittidigaregenerellt och i kommuneri Norrbottensärskilt stor som
särskilt beaktat dehar inteskatteutjämningsbidrag. Utredningenextra

skatteutjämningsbidrag.faktorer berättigat till extrasom

Övriga och förslaguppdrag

regionalpolitiska- ochhaft till uppgift bedömaUtredningen har också att
förslaget.samhällsekonomiska effekter av

ikommunerför glesa ochinkomstminskningamaJag ytstoraattanser
särskiltvissa Bergslagskommuner är såNorrland och i att ettstora

skall blskall införas. Dettamotiverat statsbidragregionalpolitiskt a
privataåtgärder detnäringslivsbefrämjandekompensera ñr attsamt

grunder ochkommersiellai inte kan fungera pånäringslivet kommunerna
vissaföranledningen på sigkommunerna den måste ta ansvaretatt av

funktioner.nödvändiga
stödjerstrukturkosmadsutjämningenfaktorer imitt valJag attanser av

samhällsekonomiskt lönsamma.och främjar verksamheter ärsom
vidde erhållsfaktorer starkare änIncitamenten i dessa är ensom

minskad inkomstutjämning.
huvud-behandlat antal frågor berörUtredningen har även ett som

mannaskap skatteväxling.och
medkostnadsutjämningmellankommunalföreslårJag att av-en

ÄDEL-överenskommelsens effekter.återinförs gnmdtrappning på av
enhetligutjämningsbidraget beräknas påföreslår ocksåJag att en

skattesats.
det föreslagnafortlöpande uppdateringendet gäller denNär av

jagstrukturkostnadsutjåmningför attsystemet anser

eventuellahänsyn tillmodifieras årligen medskallsystemet-
huvudmannaskaplagstiftning ochförändringar i
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genomgripandedet nödvändigt översyngöraâr att aven mer
femteminst årsystemet vart

skall räknas årligen medkostnadsersåttningama i systemet upp
nettoprisindex

i modellen uppdateras årligenvariablema faktorerna
uppdaterings-ersåttningama i modellen låses mellan givnade fasta

tillfällen

utjämningsmodellen kräver ocksåfortlöpande uppdateringEn attav
fallfolk- genomförs femte måsteoch bostadsräkningarna år. I annatvart

tillgängligade erforderliga uppgifterna påför utjåmningsmodellen göras
sätt.annat
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Innehållsförteckning

för och landstingIntåktsförândringar kommunerTabell l
jämfört med verkligamed beredningens förslag

nivå 187intäkter i 1994 års

bidraginäkter skatter ochTabell 2 Kommunernas av
nivå efterberedningens förslag i 1994 årsmed

fastainförandeperiod, inklusive dettreårigen
införandetillägget/avdraget för kommuner som

kronorförlorar 000än 2 000 4 permer
207invånare

ochverkliga intäkter skatterTabell Kommunernas3 av
225bidrag 1994

Intåktsföråndring för kommunerna med be-Tabell 4
verkligaredningens förslag jämfört med
rörligaintäkter fasta ochår 1994 samt

243införandetillägg/avdrag för åren 1 5-
Inkomstutjåmning för kommunerna med be-Tabell 5

nivå 263redningens förslag, 1994 års

förStrukturkostnadsutjämning kommunernaTabell 6
nivåmed beredningens förslag, 1994 års 273

Strukturtillågg/avdrag i kommunala verksam-Tabell 7
årligen,med variabler uppdaterasheter som

standardkostnadsersåttning för vissasamt
kostnadsnivå 283verksamheter i 1992 års

medTabell Strukturtillägg/avdrag i verksamheter8
uppdateras femtevariabler år.vartsom

kostnadsnivå 3031992 års

beräkningTabell Variabler kommun för9 avper
och individ-kostnadsutjämning för barnomsorg

familjeomsorg 323och

kommun för beräkningTabell Variabler10 avper
kostnadsutjämning för äldreomsorg 341

Variabler kommun för beräkningTabell l 1 avper
för grundskola, gymnasie-kostnadsutjåmning

359befolkningsminskning och arbetslöshetskola,

Variabler kommun för beräkning kost-Tabell 12 per av
vilkanadsutjämning för övriga verksamheter,

uppdateras femte årvart
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Tabell Landstingens intäkter13 skatter och bidragav
med beredningens förslag i 1994 nivå efterårs

treårig införandeperiod 395en

Tabell Landstingens14 verkliga intäkter skatter ochav
bidrag år 1994 399

Tabell 15 Inüktsförândring för landstingen med bered-
ningens förslag jämfört med faktiska intäkter
1994 403

Tabell 16 Inkomstutjâmning för landstingen med bered-
ningens ñrslag, 1994 nivåårs 405

Tabell 17 Strukturkostnadsutjåmning för landstingen
med beredningens förslag, 1994 nivåårs 407

Tabell 18 Variabler ñr beräkning kostnadsutjåm-av
förningen landsting 409

Råkneexempel kommunsystemet för tillägg/avdrag i
verksamheter och för icke verksamhetsanknuitna kost-
nader, för vilka faktorerna uppdateras årligen 413

Räkneexempel kommunsystemet för tillägg/avdrag i verk-
samheter och för icke verksamhetsanknytna kostnader,
för vilka faktorerna uppdateras femte år 419vart

Räkneexempel för beräkning tillägg och avdrag iav
landstingskommunala verksamheter 427
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Tabell Inñktsförândring för kommuner1 och landsting med
beredningens förslag jämfört med verkliga intäkter i 1994

nivåårs

Tabellen redovisar den totala intâktsskillnaden för kommuner och
landsting kommunnivå mellanpå nuvarande bidragssystem och det av
beredningen föreslagna för år 1994 med ochsystemet utan
införanderegler.

De faktiska skatteintäktema identiska1994 är med beredningens
förslag. redovisadeDe inñktsförändringama nettoskillnaden mellanavser
1994 års nettobidrag utjåmningsbidrag efter övergångsregler minus
avdrag från skatteinkomsten plus kompensation för skattereformens
effekter och beredningens förslag till inkomst- och kostnadsutjâmning

generellt statsbidrag.samt
Intäktsförändringen för respektive landsting har fördelats med lika

antal kronor invånare i samtliga kommuner inom landstinget.per
Införandereglerna för första innebäråret denatt sammantagna

bidragsminskningen för kommuner respektive landsting begränsas till 500
kronor invånare jämfört med nettobidraget kommunerår 1994. Förper

inte ingår i nuvarande utjämningssystem begränsas intåktsñr-som
ändringen till kronor1000 invånare. Bidragsökningen första ñråretper
kommuner begränsas till den del den totala bidragsökningenav som
överstiger 720 kronor invånare.per

För landsting begränsas inte bidragsökningen första Bidrags-året.
ökningen påverkas dock kostnaderna för införandereglemaav som
finansieras sänkning det generella bidraget.genom en av
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löningmedberedningenskommuner och landstingTabell 1 lntiktslörindringar lör
års nivålntikteri 1994Jämfört med verkliga

lnföranderegler årlnki. 1lnförandereglerExkl.Lin Kommun
lntikts-Intikts-Intikts- Intikta-Intikts-

förändringförändring förändringförändringförändring
Kommuner LandstingTotaltLandstingKommuner

Kr/invKr/lnv Kr/invKr/invKr/inv

4.000 -500-5.108-5385 -1.209Min
0-90 -900-90Medel

1.307 2.1123.7692.1942.066Max

1961.307278 2.3442.066AB Botkyrka
-l.000 196278 -5.l08-5.385AB Danderyd

-21 19631335 278EkeröAB
0 196659381 278HaningeAB

196570278 1.6071.329AB Huddinge
196-500278 -1.262-1.540AB Järfälla
196-3.507 -l.000278-3.784AB Lidingö
1960278 33759AB Nacka

58 196-25278Norrtälje -302AB
0 196865587 278NynäshamnAB

192 196278 1.229952AB Salem
0 196518241 278AB Sigtuna

19633227855AB Sollentuna
196-500-1.275.552 278AB Solna

144 1961.182278Stockholm 904AB
1960278 517239AB Sundbyberg

-140 196278 193-84AB Södertälje
196787 0278510AB Tyresö
196-1.906 -1.000278-2.184AB Täby
1960278 836558AB Upplands-Bro

0 196278 765488AB Upplands-Väsby
310 1961.3471.070 278VallentunaAB

1960278 616338AB Vaxholm
1960278 927649AB Värmdö

Österåker 196259 -7527819AB -
-285 53-95-229 134C Enköping

53187 -452 134HåboC
53-706 -500134Tierp -840C

260 531.1541.020 134UppsalaC
Älvkarleby 53-1.390 -500-1.524 134C
Östhammar -500 53-553-687 134C

34387 0271 116EskilstunaD
34-949 -500-l.065 116FlenD
34875 0116758D Gnesta
34376 0116Katrineholm 260D
340116 496Nyköping 380D

-500 34116 -1.512-1.628OxelösundD
34218 0102 116D Strängnäs
34644 016528 1TrosaD
34-l.065 -500116Vingåker -1.l82D
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år och 5Inkl. lnlörnnderegler 4
Intiku-Intikts-Intikts- lntikts-

förändringförändringlörindrlng förändring
TolnltLandstingTotalt Kommuner
Kr/lnvKr/invKr/invKr/lnv

-3.7224.2094.000.000
-900-90-90

3.7132.010 2.1942.928

2.2882782.0101.503
-3.722278-4.000-804

257278-21175
603278325196

1.5512781.273765
-1.318.S96 278-304

278-3.840-804
2783196
278-162 -358
278531196

896 278388
278185196
278194
278-1.608-304
278848340
278184196
27856 -140
278196 454
278-2.240-804
278502196
278432196
2781 14506
278282196

593 278196
-75 278121

-285 134-233
134-449
134-896-447
134964313

1.580 134-447 -
134-743-447
11621534, l .005116-466 1 l 21 -- .702 11634

32011620434
11632434

-1.568116-466 1.684-
1621164634

116 58847234
116
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Tabell 1 Forts.

ndereglerår lInkl. införalörandereglerExkl. lnKommunLin
lntilm-lntikts-Intikts-lntikts-Int ikts-

förändringföñndrlngförändringförändringlörindrlng
LandstingKommunTotaltLandstingKommuner er

Kr/lnvKrllnvKrllnvKrllnvKr/lnv

-500.000-SJ08.209-5385 -lMin
-90 0-900-90Medel

2.1121.3073.7692.1942.066Max

-500-95777-1.033BoxholmE
025977182FinspångE
041077334E Kinda

3581.194771.118LinköpingE
-370-23777-314E Mjölby
-443l07787E Motala

077 526450NorrköpingE
064877572E Söderköping

ll2177-55E Vadstena
-277l 4477-221ValdemarsvikE -
-2471577-191E Ydre

Åtvidaberg 427-29577-371E
-500Ödeshög 77 -632-708E

-4510-163-369206F Aneby
-451013-369382EksjöF
-451-175488-36919F Gislaved
45l-44-357-36912F Gnosjö
-45l0168-369537F Jönköping
-45l-500-815-369446F Nässjö
-45l-500.602-369.233F Sävsjö
-451-500-986-617 -369TranåsF
-451-500-l.32l-369-952F Vaggeryd
-451-205-519-369-149VetlandaF
-4536 l-449-369-80F Värnamo
-500029-626656G Alvesta
-500-500-l.306-626-680G Lessebo
-5000-333-626293Ljungbyi
-500-500-l.188-626-562MarkarydJ
-5000490-626137Tingsrydi
-500-291-862-626-235Vppvidingci
-5000-157-626469Växjö;
-500-220-626 -79lÄlmhult -164i
-500144374-530904lhughnhnH
-500-5004.930-5304.401lünunllnnLlH
-500-500-l.997-5304.467Ilulmu-.IH
-5000-338-530lolu Hngxln
-5000-8744.;I :Inul
-500-500-1.078-53054°|.......-.-..2
S00007;l.-.i-|1u;|
-500-500-996-53040x
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år och 5Inkl. lnföranderegler 4
Intikts-Inlikts-intäkt;- Intikts-

förändringIörindrlngförändring förändring
TotaltLandstingKommunerTotalt
Kr/invKrlinvKr/invKr/lnv

4.7224.000 -1209-L000
0 -90-90-90

2.194 3.7132.0102.928

-l.0l3.L089 77.505
77 203125I 35477278|

1.138771.062b
-293.370 77
-36677443
47077394
592516 77

77 .35-111
-200-277 77
-17177-247
-351-427 77
-68877-764
-219150 -369
-43326 -369

.544-175 -369
-369 .413-44

112-369481
-369 -871-502

-l.658-369-1.289-951
.042473 -369

-1.377-369-1.008
-575-205 -369
-505-136 -369
-27600 -626

-1.362-626-LOOO -736
-389237 626

-l.244-618 626-l.000
-54681 -626-500

-626 -918-291-791
-213413 -626-500

-220
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1 Forts.Tabell

år 1lnlörandereglerlnld.lnñrandereglerExkl.KommunLin
lntikta-lntilrtalntiku-lntikts-lntikta-

förändringförändringförändringförändringförändring
LandstingKommunerTotaltLandstingKommuner

Kr/lnvKr/lnvKrllnvKrllnvKrlinv

-500-1.000-5.l08.209-l-5385Min
0-90-900-90Medd

2.1121.3073.7692.1942.066Max

-500-309-782-530-253OskarshamnH
-5000-440-53090TorsåsH
-5000-453-53076VimmerbyH
-500057-530173VästervikH
-3800316-298614Gotlandl
-S00-391-1.258-923-335K Karlshamn
-500-500.639-923-716K Karlskrona
-500-500-2.006-923-1.083K Olofsström
-500-500-1.865-923-942RonnebyK
-500-147-1.014-923-91SölvesborgK
-500-500-1.092-595-497L Bromölla
-500-81-620-595-25BåstadL
-5000-44-595551HässleholmL
-500-500-1.352-595-757L Klippan
-5000-15-595580KristianstadL
-500-500-1.259-595-664L Osby
-500-323-862-595-267PerstorpL
-500125290-595885SimrishamnL
-5000154-595749TommelillaL
.5000Åstorp -510-595ssL
-5000-474Ängelholm -595121L
-500-210-750Örkelljunga -59555L
-5000-201Östra -595394GöingeL

18-500-34699-446M Bjuv
18048099380M Burlöv
182087999780EslövM
183901.249991.149HelsingborgM
18-886799-32HöganäsM
18072899628HörbyM
18033999239M Höör
18-500-53299-632KävlingeM
18061899519LandskronaM
18-500-2.56599-2.664M Lomma
187831.643991.543M Lund

1.9719563.7692.0531.716MalmöM
189295199851SjöboM
18055899459M Skurup
18-332-17699-276StaffanstorpM
18033499235M Svalöv
183491.209991.109SvedalaM
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Inkl. lnfirnnderegler år 4 och 5
Intikts- lntikts- intäkt:-

förändring förändring lörindrlng
Kommuner Landsting Totalt

Kr/lnv Kr/lnv Kr/lnv

4.000 4209 -3.722
.90 0 -90

2.010 2.194 3.713

-309 -530 .ass
34 -530 -496

-500 20 .530 -509
117 -530 413

-380 558 -298 260
-s91 -391 -923 -l.314

-1.000 -772 .923 -l.695
-1.000 -1.139 -923 -2.062
.L000 -998 -923 -l.92l

4547 -147 -923
-1.000 -553 -595 -1.148

-581 -81 .595
-500 495 -595

-1.000 -813 -595
-500 524 -595

-1.o00 -720 .595
-823 -323 -595
.375 -595
-500 -595
-500 -595
-500 -595
-710 -595
-500 -595
-482 99

99
1 37 99

99
-71 99

99
99

-482 99
99

-482 99
99

2.928 2.053
109 99

99
-314 99

99
99

7 14-1505
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Tabell l Fans.

är 1lnförandereglerInkl.lnförandereglerExkl.KommunLän lntäkts-Intäkts-lntäkts-lntäkts-lntäkts-
förändringñrändrlngförändringförändringförändring
LandstingKommunerTotaltLandstingKommuner

KrllnvKr/fnvKrllnvKrllnvKr/inv

-500.000-5J08.209-1-5385Min 0-90-900-90Medel 2.1121.3073.7692.1942.066Max

18-1431299-87TrelleborgM 18-500-1.19099-1.289VellingeM 183241.183991.084YstadM -5000-129-675546FalkenbergN -5000-531-675144HalmstadN
-500-500.833-675-1.158HylteN -500-36-655-67520KungsbackaN -500-500-1.249-675-574LaholmN -500037-675337VarbergN 2.1123213.2752.1941.081Göteborg0

400286-58343HärrydaO -1400S37-58595KungälvO -1400400-58458Lysekil0 -140-500-820-58-762MunkedalO 14046748-58806 -MölndalO
-140-196-198-58-140OrustO -140686881.3-581.446PartilleO -1400576-58633SotenäsO -140-9901-58-43StenungsundO -1404371.139-581.197Strömstad0

400239-58297TanumO -1400317-58374Tjörn0 40-500-559-58-501UddevallaO -1400379-58437Öckerö0 -500016-418435AleP
-5000252-418670AlingsåsP -5000-266-418153BengtsforsP -500216557-418976BoråsP -500-500-1.322-418-904Dals-EdP -500-500.334-418-915FärgelandaP
-500-500-945-418-526HerrljungaP -50096437-418855LerumP -500-500.048-418-630EdetLillaP -5000-262-418157MarkP -5000-27l8-4l148MellerudP
-500-500-1.185-418-766SvenljungaP -500-500-907-418-488TranemoP -5000-15-418403TrollhättanP -5000134-418553UlricehamnP -500-500l 55-418-736VårgårdaP .
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Inkl. lnföranderegler år 4 och 5
lntikts- Intikts- lntikts-

lörindrlng förändring förändring
Kommuner Landsting Totalt

Krlinv Kr/lnv Kr/lnv

4.000 4.000 4.209 -3.722
-90 .90 0 -90

2.928 2.010 2.194 3.713

-126 -143 99
.1.345 99 -1.245

342 1.028 99 1.127
.500 490 -675 -185
.500 88 -675 -587

4.000 -l.2l4 -675 -l.889
-536 -36 -675 -711

-1.000 -630 -675 -l.305
.500 281 -675 -393

2.433 1.025 l 94 3.219
-140 287 -58 230
-140 539 .58 481
-140 402 -58 344
4540 -818 -58 -876
.93 750 -58

-336 -196 .58 -254
545 1.390 -58 1.332

-140 577 -58 520
-239 -99 .58 .157
298 1.141 -58 1.083

.140 241 .58 183

.140 318 .58 261
-557 .58 415

-140 381 .58 323
-500 379 -418 -395

614 -418 196
-500 97 -418 -322

920 -418
-l.000 -960 -418 -l.378
-l.000 -971 -418 4.390
.1.0o0 -582 -418 -1.001

.404 799 -418 381
.1.0o0 -686 -418 -1.104

.500 101 -418 -318
-500 92 -418 -327

.1.0o0 -822 -418 -l.24l
-l.000 -544 -418 -963

-500 347 -418 -71
-50o 497 -418 78

-418
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For-ts.Tabell 1

ärlnföranderegler lInkl.lnförandereglerExkl.KommunLän Intäkts-lntäkts-lntälrts-lntäkts-lntäkts-
förändringförändringförändringförändringförändring
LandstingKommunerTotaltLandstingKommuner

KrllnvKrllnvKr/lnvKr/lnvKr/lnv

-500.000-l-5.l084.209-5385Min 0-90-900-90Medel
2.1121.3073.7692.1942.066Max

-5000-346-41872Vänersborg
-500-500-1.374-418Åmål -956
-5000-453-571119Essunga
-5000-401-571l7lFalköping -500138326-571898Grästorp
-500-500-2240-57l-1.668Gullspång
-50070259-571830Götene
-500104292-57l863Habo -5000-260-571311Hjo
-500-500.626-571-l.055Karlsborg
-500-88-604-571-32Lidköping -500-345-860-57l-289Mariestad
-5000-513-57158Mullsjö -5000-246-571325Skara -5000-287-571284Skövde
-500.219-735-571-163Tibro
-500-s-520-57151Tidaholm -500-322-838-57l-266Töreboda
-5000-485-57186Vara -202.500l .449-l204.329Arvika -
-202-500-2.197-120-2.077Eda -202-500-l.9l0-120.790Filipstad -202-500-771-120-652Forshaga -202-500-l.167-120.047Grums -202-500-2.ll2-120.992Hagfors
-202-22-12098Hammarö -202-500-828-120-708Karlstad -202-45317-120-397Kil -202-500.807l-120.687Kristinehamn - -202-500-2.554-120-2.435Munkfors
-202-500-587-120Storfors
-202-500-685-120-565Sunne -202-500.245-120.126Säffle
-202273-120392Torsby -202-500-707-120Årjäng -587
-304-500-1387-223-1.l64Askersund
-304-500-2.324-223-2.l02Degerfors
-304-500-l.0l6-223-794Hallsberg -304-500-1.489-223-l.266Hällefors -304-500-785-223-563Karlskoga
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Inkl. inlörnnderegler år 4 och S
intäkt;- Intilm- Intikts-

förändring förändring förändring
Kommuner Landsting Totalt

Krlinv Kr/inv Kr/lnv

4.000 -l .209 4.722
0 -90

2.194 3.713

-418
-418

-571
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Forts.Tabell 1

årlntöranderegler 1Inkl.lnförandereglerExkl.KommunLin
lntikts-Intikts-Intikts-Intikts-lntäkts-

förändringförändringförändringlörindrlngförändring
LandstingKommunerTotaltLandstingKommuner

Kr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnv

4.000-5.l08-5385Mln
-90-90-90Meda

.J0713.7692.066Max

-486-653-430Kumla
-500.288Laxå
-374-540-318Lindesberg
-500-2.368146-2.Ljusnarsberg
-500-l.074-851Nora
147684Örebro 907

-500-705Arboga
-500.485-1.590Fagersta
-500-2.289-2394Hallstahammar

0265160Heby
-500-684-789Kungsör
-39122Köping

-500-l.857.962Norberg
-313-152-257Sala
-500-l.l85.290Skinnskatteberg
S00.703-1.808Surahammar
-500-776Västerås
-500-2.2l5-2.004Avesta
-500-1.646.436Borlänge
-5004.309-1.099Falun
-500-2.578-2.368Gagnef
-500-2.586-211-2.375Hedemora
-500-2.l 52.942Leksand
-500-3.247-2114.036Ludvika
-500.727-1.517Malung
-500-2.428-2.218Mora
-500.809-1.599Orsa
-500-1.082-871Rättvik
-500-3.028-2.8l8Smedjebacken
-500-957-747Säter
-500-l.657-1.446Vansbro
-500-l.953Älvdalen -1.743
-500-l.660-1.960Bollnäs
-500-357-657Gävle
-500-l.3l3-1.613Hofors
-500-l.487-l.787Hudiksvall
-500-l.405-l.705Ljusdal
-500-l.246-1.546Nordanstig
-500-599-898Ockelbo
-500-1.80l-2.10lOvanåker
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Inkl. lnföranderegler år 4 och 5
haku. intäkt:- Intiku- lntiku-

förändring förändring förändring förändring
Totalt Kommuner Landsting Totalt
Kr/lnv Krlinv Krllnv Kr/lnv

.000 4.000 4.209 -3.722
-90 -90

3.713

-486 -709
.344 .567

-596
-2.000 -2.223

851
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Fem.Tabell 1

år llnförandereglerInkl.lnförnndereglerExkl.KommunLin Inriktn-lntikts-lntilrts-Intikts-lntikts-
förändringförändringförändringförändringförändring
LandstingKommunerTotaltLandstingKommuner

Kr/lnvKr/lnvKrllnvKr/lnvKrlinv

-500.000-5.l08-1209-ssssMln 0-90-900-90Medel 2.112J0713.7692.1942.066Max
218-500-1.529300-l.828Sandviken 218-500-l.l873004.486Söderhamn -500-500-2.466-984-l.48lHärnösand -500-5003.689-984-2.705Kramfors -500-500-2.173-984-l.l89Sollefteå
-500-500-2.704-984-l.720Sundsvall -500-500196-3.-984Timrå
-500-467.396-984Ånge
-500-500.049-984Örnsköldsvik
-500-500-2243.209Berg
-500-976-l.209Bräcke -500-843-l.209Härjedalen -500.994-1.209Krokom -50014l-l.209Ragunda - -S0025l-l.209Strömsund .
-500-500-l.8ll.209Åre
-500-500-2.l38.209Östersund
-500-500-2.295-743BjurholmAC -500-500-743DoroteaAC -500-434-l.l22-743LyckseleAC
-500-653-743MalåAC -500-457-l.l45-743NordmalingAC -500-500-2.089-743NorsjöAC -500-500-l.834-743RobertsforsAC -500-500-2.845-743SkellefteåAC
-500-500-2.634-743SorseleAC -500-241AC Storuman -500-500-l.5l2UmeåAC -500-129-817VilhelminaAC -500-500-2.666.922VindelnAC
-500-500-3.728-2.985AC Vännäs -500-500-2.23lÅsele .487AC -500l 05ArjeplogBD - -500-500-1.494-805ArvidsjaurBD -500-5004.286.S96-3BD Boden
-500-500-4.612-3.922GällivareBD -500-500-2.854-2.164HaparandaBD -500-500-3.071-2.38lJokkmokkBD -500-5006.928-3.238KalixBD -500Kiruna
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Inkl. lnlönnderegler år 4 och 5
Intiku- lntikts- intäkt Intikts-

förändring Iörindrlng förändring förändring
Totalt Kommuner Landsting Totalt
Kr/lnv Krllnv Krllnv Krñnv

-L000 4.000 -1209 4.722
-90 -90 0 -90

2.923 2.010 2.194 3.713

-282 4.884 300 -1.585
-282 -l.542 300 4.243

-1.o00 -1.537 -984 -2.522
-2.000 -984 -2984

-l.000 -l.245 -934 -2.229
.000l .776 -984 -2.760-
.000 -2.000 -984 -2984
-967 -467 -984 .452

-984
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Fons.Tabell l

ir llnlörandereglerInkl.lnförandereglerExkl.KommunLin
lntikts-lntikts-Intikts-Intikts-lntikts-

lörindnngförändringförändringtörindrlngförändring
LandstingKommunerTotaltLandstingKommuner

Kr/lnvKr/lnvKrllnvKr/lnvKr/lnv

-500.000-1-5.l08.209-l-5385Min
0-90-900-90Medd

2.1121.3073.7692.1942.066Max

-500-500-4.l 17-3.427luleå
-500-S00-2.492.802Pajala
-500-500.338-3-2.649
-500-500-3.645Älvsbyn -2.955
-500-50086-3.lÖverkalix -2.496
-500179249Övertomeå 939
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årInkl. lnlöranderegler 4 och 5
Intikts- lntikts- intäkt intäkt:-

lörindrlng förändring förändring förändring
Totalt Kommuner Landsting Totalt
Kr/lnv Kr/inv Kr/lnv Krllnv

-1.000 4.000 4.209 -3.722
-90 -90 0 -90

2.928 2.010 2.194 3.713

l .000 -2.000 -690 -2.690-
-l.000 4.858 -690 -2.548

.000 -2.000 -690 -2.690

.000 -2.000 -690 -2.690

.000 -2.000 -690 -2.690
-321 883 -690 193
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och kommungrnpperBefollmlngsvigda genomsnittför linPorta.Tabell 1

årInkl. Införanderegler 1lnförandereglerExld.
lntilds-lntilrts-lntikta-Intikts-Intikta

förändringförändringförändring förändringIörindrlng
LandstingKommunerTotaltLandstingKommuner

Kr/lnvKrllnv Kr/lnvKrllnvKrnnv

Lin

196524 19278247Stockholm
53580 33134445Uppsala
34-77178l 1662Södemunland

Östergötland -5489 377413
-451-345 -168-36924Jönköping
-500-92-626 -409218Kronoberg
-500-155-565-530-36Kalmar
-500-439-1.572-923-649Blekinge
-500-334 -84-595261Kristianstad

1813761199511Malmöhus
-500-73-580-67594Halland
-140-l9331389 -58Göteb.ochbohus

Älvsborg -500-37-418 -88330
-500-79-571 -48488Skaraborg
-202-447-1.08l-962 -120Värmland

Örebro -304-197-223 -291-69
23-725 -41l105-830Västmanland

-292-500-211 -1.989-1.778Kopparberg
218-500-1.103-1.402 300Gävleborg

-500-2.77l -498-984-l.787Västernorrland
-500-340-1.739.209-530Jämtland

-452 -500-1.946-743-1.203Västerbotten
-500-3.636 -477-690-2.946Norrbotten

-380316 0-298614Gotland
1.9719563.7692.0531.716Malmö
2.1123213.2751.081 2.194Göteborg

Kommnngrnpp

1.1193432.3041.102 1.201Storstäder
69-3849139Förorter -90

-85 -227-306-274-32Störrestäder
-296-221-327 -84417Medelstorastäder
-299-326-961-276Industrikommuner -684
-277-175-297-34 -263Landsbygdskommuner
-405-332.478-717Glesbygdskomrmner -761

Övriga. -222-324-1.025-229-796större
Övriga, -248-272-749-207-542mindre
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år ochlllöranderegler 4 5lnld.
lntikts-Intikts-

förändringförändring
LandstingKommuner

Kr/invKrlinv





Bilaga 6 207SOU 1441994:

bidrag medochintäkter skatterTabell Kommunernas2 av
efter treårignivåförslag i 1994 årsberedningens en

införandetillâgget/lästainförandeperiod, inklusive det
000 4 000förlorar än 2för kommuneravdraget mersom

invånarekronor per

avdrag för inkomst-tillägg ochskatter,tabellen intäkterI avsummeras
in-och faststatsbidrag inklusivekostnadsutjämning ochrespektive

invånare.och i kronorförandetillågg i miljoner kronor per
nivå.iSiffrorna redovisade 1994 årsår
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årsl 1994förslagmed beredningensochbidragskatterintäkter2 KommunernasTabell av
lnlörandetilligget/avdragetinklusive det fastainlörandepeñod,nivå treårigeller en

4000 Irrllnvin 2000lörlorarlör kommuner mersom

däravStats-lllligg/lllligg/Skatte-Lin Kommun
fast lnl.bidragavdragavdragintäkter
tilläggKostnads-Inkomst-
avdragutjämningutjämning

MlljJrr.Mum.Mugin.M1l.lrr.Mlljjrr.

Mln
Medel
Max

-3,9226,294,8-15,81.175,5AB Botkyrka
39,2133,33,5-278,2584,0AB Danderyd
-1,166,5-2,1-46,6366,1EkeröAB
-3,6208,6-26,5-97,01.216,4AB Haninge
-4,2246,434,5-156,61.438,0HuddingeAB
-3,2188,3-31,4-229,21.186,9JärfällaAB
-2,1125,4-9,1-301,7844,3AB Lidingö
-3,8219,549,61.268,3 -255,0AB Nacka
-2,8160,6-39,264,4732,1NorrtäljeAB

73,6-13,0-25,0396,6NynäshamnAB
-0,742,010,1-30,1238,8SalemAB
-1,8106,3-14,9-54,6591,5AB Sigtuna

173,1 -3,056,8-l98,11.003,6AB Sollentuna
-3,0174,8-87,7172,3892,0AB Solna -

-38,82.264,11.799,5-2.242,9l2.5l3,7AB Stockholm
-l,7-1,0 101,4-80,8569,6SundbybergAB
-4,6266,4-34,41.406,0 -67,0SödertäljeAB
-2,014,8-4,6 1-97,6654,9TyresöAB
-3,3190,39,9-335,0993,5AB Täby
-1,164,99,9-37,8376,3AB Upplands-Bro
-2,017,09,9 1-100,5712,2Upplands-VäsbyAB
-1,375,44,0-32,8380,1AB Vallentuna
-0,4-7,0 24,1-10,9127,9VaxholmAB

82,1-30,4-7,3420,8AB Värmdö
Österåker 103,2 -1,8-22,9-56,6527,6AB

-2,0-44,5 118,128,5612,3EnköpingC
-0,953,9-23,3 -28,6306,5HåboC
-1,166,3-5,741,2333,4TierpC
-9,9580,9-43,32,03.049,9UppsalaC
-0,5Älvkarleby 30,6-4,7175,7 3,6C

Östhammar 73,6-2,l31,8395,4C
-5,0293,6-51,847,71.644,5D Eskilstuna
-1,056,8-2,326,0297,7FlenD
-0,531,6-0,319,0151,4D Gnesta

108,6 -1,948,1 19,9539,3KatrineholmD -
-2,7158,2-33,7-4,3864,2NyköpingD
-0,740,0-18,0258,5 -28,8OxelösundD
-l,692,6-26,411,2491,5SträngnäsD
-0,632,6-5,8 -8,8183,3TrosaD
-0,632,4-8,921,9159,9VingåkerD
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Forts.Tabell 2

däravStats-TilläggTllligg/Skatte-KommunLin
fast inf.bidragavdragavdragintäkter
tilläggKostnads-lnkomst-
avdragutjämningutjämning

Mllj.kr.MllLkr.Milj.kr.M11J.kr.MlljJcr.

Min
Medd
Max

-0,318,5-2,013,684,0Boxholm
-1,375,8-l7,421,2405,8Finspång
-0,634,58,232,6159,3Kinda
-7,2420,3-154,3-5,02.189,3Linköping
-l,585,7-22,644,7404,0Mjölby
-2,4138,6-27,153,1710,9Motala
-6,8395,315,248,42.204,7Norrköping
-0,845,2-2,126,5218,1Söderköping
-0,425,16,97,6126,3Vadstena
-0,529,2-1,029,9130,4Valdemarsvik
-0,214,03,415,354,8Ydre

Åtvidaberg -0,741,5-13,519,2197,9
-0,3Ödeshög 19,4-6,222,379,7
-0,423,92,193,7 31,1Aneby
-1,059,3-0,128,7295,9Eksjö
-l,796,8-37,329,8475,9Gislaved
-0,532,0-10,78,9154,0Gnosjö
-6,4371,6-64,565,5.898,8Jönköping
-1,7100,540,5501,3 45,3Nässjö
-0,739,3-8,437,0167,1Sävsjö
-1,058,4-15,430,4289,4Tranås
-0,740,4-9,627,8182,5Vaggeryd
-l,690,9-l8,253,3434,3Vetlanda
-l,8102,8-32,8531,0 21,1Värnamo
-1,164,79,046,6304,3Alvesta
-0,529,77,321,5143,3Lessebo
-1,590,1-19,945,7432,0Ljungby
0,635,0-3,826,0168,1Markaryd
-0,847,750,5 4,6212,5Tingsryd
-0,634,29,8168,4Uppvidinge
-4,0233,1-73,429,2.258,lVäxjö
-0,9Älmhult 52,1-9,922,3233,1
-0,738,96,057,9146,6Borgholm
-0,634,5-l7,714,3175,4Emmaboda
-O,954,7-7,937,9258,0Hultsfred
-0,423,125,5 13,4101,8Högsby
-3,2187,3-68,239,8977,6Kalmar
-0,743,5-14,522,8218,5Mönsterås
-0,8-7,639,3199,1Mörbylånga
-1,267,9-19,033,2332,6Nybro
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nlligg/nlligg/
avdragavdrag

Kostnads-Inkomst-
utjämning utjämning

Kr/invKrllnv

-23134.830
27

9.0994.874

2.410 -346
.751
779
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Tabell 2 Forts.

däravIllligg/ StatIllügg/Lin Kommun Skatte-
fast lnf.avdrag bidragIntäkter avdrag
tilläggInkomst- Kostnads-
avdragutjämning utjämning

M1lj.kr. M11.knMllLkr. MllLkr.MllLkr.

Mln
Medel
Max

-1,5-23,2 88,7464,4 14,0H Oskarshamn
26,2 -0,41,5108,6 35,1H Torsås
52,3 -0,9243,2 36,2 -19,5H Vimmerby

-2,21,7 129,7641,2 69,6H Västervik
-3,248,9 188,8879,0 181,4l Gotland

102,8 -1,8543,3 15,1 -40,8K Karlshamn
-3,3-28,3 195,0967,4 69,1K Karlskrona
-0,8-25,6 48,8255,4 3,0K Olofsström
-l,6-24,9 95,4460,5 42,0K Ronneby
-0,9-23,8 53,9K 254,1 32,8Sölvesborg

41,5 -0,714,9 -19,7Bromölla 203,4L
-0,8-25,0 46,0212,3 25,3L Båstad
-2,893,5 -64,5 161,8721,4L Hässleholm

-21,3 53,3 -0,9252,7 28,2L Klippan
-51,8 238,6 -4,11.192,3 74,9L Kristianstad

44,5 -0,826,0 -7,4L Osby 212,3
24,3 -0,4122,3 7,0 -3,6L Perstorp
66,7 -1,154,2 -20,3L Simrishamn 290,3

-0,7-7,5 41,4165,0 48,6L Tommelilla
Åstorp .0,723,2 -7,9 43,0L 204,5
Ängelholm 16,5 -2,0540,9 38,0 -53,0 lL
Örkelljunga 31,8 -0,5126,7 31,0 -15,0L
Östra -0,8237,9 30,2 -2,0 49,4L Göinge

-l6,7 46,6 -0,8M Bjuv 227,4 19,8
-4,2 47,0 -0,8M Burlöv 260,0 -4,7

-15,7 92,4 -1,6M Eslöv 442,7 46,8
365,3 -6,3-16,7M Helsingborg 1.936,8 16,1

-1,3376,8 -21,8 74,9M Höganäs -0,4
45,0 -0,843,3 -7,9M Hörby 183,4

1,2 43,8 -0,7M Höör 202,4 29,2
-1,3388,2 -35,6 78,6M Kävlinge 4,6

18,7 -2,0624,4 22,5 -8,8 lM Landskrona
-37,5 69,8 11,6M Lomma 325,2 -48,0

-5,3-45,0 307,6M Lund 1.588,4 24,5
225,9 776,9 -13,3M Malmö 3.970,9 97,3

54,4 -0,9212,8 51,5 -16,3M Sjöbo
-0,831,8 -11,4 45,1M Skurup 206,7

-32,7 60,6 -1,0Staffanstorp 315,2 -15,2M
-0,727,4 -5,8 42,3M Svalöv 198,9

58,8 -1,0300,1 12,0 -4,0M Svedala
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Totalanlligg/
Intäkteravdrag

Inkomn-
utjämning

Kr/llv

27

516
4.377
2.264
1.755
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Tabell 2 Forts.

däravStats-Tilläggllllägg/Skatte-Kommun
Eastlat.bidragavdragavdragintäkter

Kostnads-Inkomst-
avdragutjämningutjämning

Mnuu.Manu.MiljJrr.Mnuu.MlljJrr.

Mln
Medel
Max

-2,l121,2-65,036,9606,3Trelleborg
-l,695,1437,4-69,6531,0Vellinge

83,7 -l,4-22,731,9417,7Ystad
-2,2126,1-32,194,4602,8Falkenberg
-4,6268,4435,982,41.330,1Halmstad
-0,636,2-7,l168,7 27,1Hylte
-3,3192,5-l21,0-42,l1.128,3Kungsbacka
-1,375,3-29,286,8328,9Laholm
-2,9166,5-72,395,1869,5Varberg

-24,51.428,194,9-408,08.252,4Göteborg
-1,692,2-27,0-28,1567,4Härryda
-2,0-57,4 115,4-8,9690,6Kungälv
-0,950,29,023,4287,1Lysekil
-0,636,-3,6 l30,2194,0Munkedal
-3,0174,1-35,8-92,71.027,1Mölndal
-0,849,2-7,4249,7 42,9Orust
-l,8102,7-l,7-40,8637,1Partille
-0,632,215,519,1165,5Sotenäs
-1,163,8-41,4-5,9392,1Stenungsund
-0,635,629,3 5,0186,5Strömstad
-0,740,72,151,9188,3Tanum
-0,847,7-19,024,2249,2Tjörn
-2,7158,1-45,1940,7 43,2Uddevalla

Öckerö -0,637,4193,2 18,8 .22I3 -1,482,3467,8 10,1Ale
-1,91,9-2,6 l 136,4615,2Alingsås
-0,637,918,5 12,4203,5Bengtsfors
-5,8-15,3 337,839,61.835,8Borås
-0,317,55,718,5Dals-Ed
-0,424,63,223,3117,4Färgelanda
-0,531,927,3 -9,1145,4Herrljunga
-1,9111,4-28,9-29,4655,8Lerum
-0,743,3-5,325,6229,8Lilla Edet
-1,9109,6-10,076,4529,6Mark
-0,6-8,1 34,435,2159,8Mellerud
-0,636,9-12,034,9169,3Svenljunga
-0,740,822,6 -4,3197,7Tranemo
-2,9169,31,9 -44,9986,3Trollhättan
-1,375,2-4,5348,3 50,2Ulricehamn
-0,634,6-16,432,7155,3Vårgårda
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Kr/ilv

1 14.7533.270-23188.83012.3331
20.9363326l17.5842

1 31.5655.2489.0994.87422.626

18.8663.270.1.75299516.353699,5
16.8133.270-2.318-2.39218.253489,1
19.9413.270-8861.24616.311510,6
20.515.2703-33215.629791,3
19.436-563.270-1.0461.00416.2081.595,0
20.2963.270-6412.44815.218225,0
19.661-563.270-2.056-71519.1621.157,7
20.047-563.270-1.2693.76814.278461,8
20.792.563.270-1.4201.86717.0741.058,8
21.450.563.270217.93418.8979.367,4
21.436.563.270-957-99620.119604,5
20.958-563.270-1.627-25219.567739,7
24.071.563.2701.52518.692369,7, 23.227.56.2703-3282.73517.550256,8
20.150-563.270-673i -1.74l19.2941.072,7
22.242-563.2704952.85416.612334,3
22.205-563.270.55-1.30020.290697,2
23.556-563.2701.5711.93416.781232,3, 20.950-563.270.2.123g -30020.103408,6
23.578-563.2704612.69817.149256,5z
22.767.563.27017217815.148283,0
20.697.563.270.1.3031.66017.070302,2. 22.691.563.270-93389419.4601.096,9
21.785.563.27043.649116.909248,9
21.375-563.270-88640318.588537,9
22.241.563.270-771.06317.985760,8
23.494-563.2701.0691.59317.562272,2
21.2783.2704817.7732.197,8
23.468-563.2701.0673.44815.683125,6
22.417-563.2703.09515.622168,4
20.056-563.270-9332.79714.921195,5
20.810-563.270-848-86419.252708,8
22.145-563.270-4021.93417.343293,4
21.043-563.270-2992.27715.795705,5
21.033-563.270-7713.35015.184221,3
20.301-563.270-1.0633.09315.001229,1
20.561-563.270-3461.30715.829256,8
21.225-563.270-868-23019.0531.098,7
20.407-563.270.1942.18215.150469,1

14.689
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Tabell 2 Forts.

Lin Kommun Skatte- Illligg/ lllligg/ Stats- därav
intäkter avdrag avdrag bidrag fast lnf.

Inkomst- Kostnads- tillägg
utjämning utjämning avdrag

M11.kr. MllLkr.M11.kr. M11.kn MllLkr.

Mln
Medel
Max

P Vänersborg 708,5 l -28,3 l 19,0 -2,0
ÅmålP 238,0 20,3 -15,6 43,7 .0,7

R Essunga 84,5 22,8 -0,2 19,9 -0,3
R Falköping 495,5 69,1 -16,7 104,4 -1,8
R Grästorp 93,2 17,9 3,3 20,1 -0,3
R Gullspång 102,2 20,2 -4,1 21,0 -0,4
R Götene 212,9 33,3 -7,6 45,2 -0,8
R Habo 136,7 20,6 0,1 31,3 -0,5

HjoR 144,9 21,8 -5,0 30,1 -0,5
R Karlsborg 133,8 10,3 -8,8 25,7 -0,4
R Lidköping 603,7 53,9 -42,3 -2,0119,0
R Mariestad 428,9 29,1 -39,4 80,8 -1,4
R Mullsjö 107,7 20,9 0,1 24,4 -0,4
R Skara 321,7 22,4 -4,0 61,2 -1,0
R Skövde 826,0 17,0 -61,2 159,6 -2,7
R Tibro 160.8 25,5 -15,l 36,6 -0,6
R Tidaholm 207,7 29,2 -7,5 43,3 -0,7
R Töreboda 151,0 38,6 -6,2 34,3 -0,6
R Vara 242,5 56,6 -8,3 55,5 -1,0
S Arvika 438,4 57,8 -26,7 88,4 -1,5

EdaS 143,5 28,3 0,9 31,8 0,7
S Filipstad 221,9 20,6 7,6 42,9 -0,7
S Forshaga 215,6 21,4 2,5 40,3 -0,7
S Grums 182,5 17,0 -11,8 33,9 -0,6
S Hagfors 294,5 10,7 -4,6 52,5 -0,1
S Hammarö 279,3 -7,0 2,4 46,3 -0,8
S Karlstad 1.520,1 -49,1 -93,2 254,4 -4,4
S Kil 213,4 19,7 -11,3 40,3 -0,7
S Kristinehamn 486,0 24,7 -25,8 84,8 -l,5
S Munkfors 85,1 6,4 -0,9 17,8 2,1
S Storfors 87,1 10,8 4,7 17,2 -0,3
S Sunne 223,0 38,4 -3,0 45,9 -0,8
S Säffle 302,6 31,3 -13,8 58,0 -l,0
S Torsby 252,8 35,1 41,5 48,9 -0,8

ÅrjängS 147,8 35,2 6,7 33,0 -0,6
T Askersund 198,1 24,0 -3,7 40,2 -0,7
T Degerfors 203,4 12,2 -9,7 39,9 1,2
T Hallsberg 281,5 19,1 -10,9 54,2 -0,9
T Hällefors 159,0 8,4 10,3 29,4 -0,5
T Karlskoga 660,5 -29,7 -24,6 109,3 -1,9
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Tabell 2 Porta.

Illligg/ Stats- däravLän Kommun Skatte- mligg/
bldrag int.intäkter avdrag avdrag fast

Kostnad tllligg/Inkomst-
avdragutjämning utjämning

Mlljkr. MlljJzr. MlljJsr.Mlljkr. MllLkr.

Mln
Medel
Max

T Kumla 316,5 17,5 -14,7 61,6 -1,1
T Laxå 132,1 3,7 23,8 -0,44,0
T Lindesberg 423,4 27,8 8,1 81,3 -1,4
T Ljusnarsberg 106,5 12,0 5,7 22,3 0,9
T Nora 180,3 12,5 -0,6 35,1 -0,6

ÖrebroT 2.264,2 405,332,1 69,2 -6,9
U Arboga 268,8 7,5 -14,6 47,7 -0,8
U Fagersta 277,0 -4,9 -2,8 44,6 -0,8
U Hallstahammar 313,1 -2,4 -24,0 61,0 6,5
U Heby 215,7 43,5 45,6 -0,8-9,4
U Kungsör 151,0 9,0 1,3 27,9 -0.5
U Köping 478,8 24,4 -27,3 85,9 -1,5
U Norberg 120,5 6,2 4,5 22.0 -0,3
U Sala 385,4 42,1 -13,9 73,0 -1,2
U Skinnskatteberg 88,4 11,5 7,8 17,5 -0,3
U Surahammar 206,1 3,1 -1,4 37,1 -0,6
U Västerås 2.310,2 57.9 -139,3 397,6 -6,8
W Avesta 478,3 16,7 -14,1 81,2 0,1
W Borlänge 977,3 6,4 -54,9 155,3 -2,7
W Falun 1.102,3 -24,7 -18,8 179,1 -3,1
W Gagnef 185,2 22,1 1,6 38,9 3,9
W Hedemora 309,1 31,2 1,3 63,1 6,4
W Leksand 269,0 31,2 -8,7 50,1 -0,9
W Ludvika 588,8 5,8 -6,5 124,4 29,6
W Malung 205,2 21,0 16,2 37,5 -0,6
W Mora 391,4 30,9 -3,l 74,0 4,5
W Orsa 125,3 23,1 12,3 24,0 -0,4
W Rättvik 197,0 27,3 8,5 37,3 -0,6
W Smedjebacken 264,0 5,1 -l0,8 53,9 10,6
W Säter 205,3 24,2 2,9 38,9 -0,7
W Vansbro 127,0 24,5 15,4 25,4 -0,4

ÄlvdalenW 141,6 24,7 40,2 27,2 -0,5
X Bollnäs 448,9 41,4 -3,2 92,1 -1,1
X Gävle 1.655,5 -60,7 -81,0 292,7 -5,0
X Hofors 221,1 0,5 -2,0 -0,738,1
X Hudiksvall 661,2 42,5 126,6l3,0 -2,2
X Ljusdal 346,5 47,0 18,4 69,0 -1,2
X Nordanstig 167,5 33,1 9,7 36,9 -0,6
X Ockelbo 102,0 15,8 6,1 21,2 -0,4
X Ovanåker 205,9 32,2 -6,5 45,8 1,4
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muggHlligg/
avdragavdrag

Kostnads-Inkomst-
utjämningutjämning

KrñnvKr/lnv

-zsns-DSSO
27

9.0994.874

-778
514
326
886
-55

558
-999



220 sou 1994: 144

Tabell 2 Forta.

däravStal.:-TilläggnlligglSkata-KommunLin
inf.bidrag fartavdragavdragIntäkter

tilläggKoatnada-Inkomst-
avdragutjämningutjämning

Miljdrr.Minh.Mlljkr.Minh.Minh.

Min
Medd
Max

-2,2128,6-47,44,0734,5X Sandviken
-1,796,8-20,728,4498,5X Söderhamn

89,7 -1,51,9 -0,4541,1Y Härnösand
16,996,719,3418,9 45,3KramforsY
-1.480,039.7 63,6439,7Y Solleñeå
-5,3309,119,9 -93,41.936,4Y Sundsvall
4,066,6-16,4353,5 5,9TimråY

Ånge -0,740,536,220,8218,8Y
Örnsköldsvik 3,8-19,2 199,31.031,0 33,1Y

-0,528,042,1128,5 32,6BergZ
-0,527,752,7136,8 22,0Z Bräcke
-0,740,368,129,0207,0Z Härjedalen
-0,848,360,9233,2 42,2Z Krokom
-0,433,4 22,314,9116,2RagundaZ

51,2 -0,995,639,9259,9Z Strömsund
Åre 32,7 -0,642,829,6157,1Z
Östersund -3,3194,1-3,6-4,31.086,6Z

-0,29,413,245,7 8,3AC Bjurholm
-0,212,233,861,0 10,4AC Dorotea
-0,846,262,912,4256,1AC Lycksele
-0,213,323,471,6 6,4AC Malå
-0,526,830,6125,9 24,8NordmalingAC
-0,319,7 17,110,889,1NorsjöAC
-0,425,425,0 22,6120,6AC Robertsfors
7,7259,944,5 14,51.403,4SkellefteåAC

11,3 -0,228,410,256,1AC Sorsele
-0,424,849,1128,6 15,0AC Storuman

317,1 -5,4-69,14,41.873,1AC Umeå
-0,527,665,5141,7 20,8AC Vilhelmina

21,5 -0,419,9 22,3101,1VindelnAC
8,637,7-1,4145,2 19,8AC Vännäs

Åsele 0,230,0 13,410,568,2AC
-0,212,25,6 31,567,7BD Arjeplog
-0,425,842,6135,6 8,0BD Arvidsjaur
48,8150,447,2589,7 -1,8BD Boden
42,816,968,4 1474,7 -27,8BD Gällivare

1,838,135,2166,1 33,4BD Haparanda
2,543,0 24,44,7123,0BD Jokkmokk

23,887,636,62,4366,5BD Kalix
122,2 34,973,6-55,8593,4BD Kiruna
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TilläggTillägg
avdragavdrag

Kostnads-Inkomst-
utjämningutjämning

KrnnvKr/inv

.una.9330
-127

9.099

-700
-14
804
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Tabell Furu.

diravStats-mliggllilligglSkatte-KommunLän
fast lnf.bidragavdragavdragintäkter
tilläggKannadaInkomat-
avdragutjämningutjämning

MllLkr.MlljJtr.Mlljkr.MllLkr.Mlljkr.

Mln
Medel
Max

99.4330,9-53,9-92,81.451,2BD Luleå
-0,527,467,425,1136,5PajalaBD
26,5162,314,65,0795,2PiteåBD
9,040,415,8Älvsbyn ll,9165,0BD
2,318,022,8Överkalix 10,682,8BD

-0,320,4S1,6Övertorneå 21,595,7BD
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TotaladiravStats-TilläggIllligg/Skatte-Totala
Intäkterinf.fasthldragavdragavdragintäkterintäkter

Kostnads-Inkomst-
avdragutjämningutjämning

Kr/lnvKr/lnvKrllnvKrllnvKrllnvKr/lnvMmm.

14.753-563.270-2.318-9.83012.333
20.9363.326-117.584
31.5651.9225.2489.0994.87422.626

23.490.427l4.753-774-l.33320.8431.635,4
30.605-563.2708.0412.99516.299256,4
23.9266493.97435819.473977,1
24.7094.2811.675L26117.492233,1
28.4474963.8224.8252.24817.551134,2
30.371-563.2708.2833.44815.371189.1
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genomsnitt för lin och kommnngrnpperTabell 2 Forts. Befolknlngsvigda

Tillägg Stats- därav Totala
bidrag fast int. Intäkterintäkter avdrag avdrag

Kostnad tillägglnkomat-
utjämning avdragutjämning

Krñnv Krñnv Kr/lnv Kr/lnvKr/lnv Krllnv

Lin

-32 19.63l18.179 -2.884 1.042 3.294Stockholm
300 -457 3.270 -56 20.371Uppsala 17.257

3.270 -se 20.871518 -658Södermanland 17.741
Östergötland 3.270 -se 20.48416.956 806 -548

-758 3.270 -56Jönköping 16.167 1.221
-424 3.270 -56 20.608Kronoberg 16.270 1.492

3.270 -56 20.30lKalmar 15.971 1.757 -696
3.270 -56 19.744Blekinge 16.353 1.067 -946

.se 19.2251.689 .020 3.270Kristianstad 15.286
3.292 .34 19.586Malmöhus 16.617 469 -793
3.270 .se 19.996Halland 16.725 1.3l l 10

-653 3.270 .ss 21.809Göteb.ochbohus 18.848 344
Älvsborg 3.270 -se 21.32717.552 966 -461

-799 3.270 -se 20.257Skaraborg 15.959 1.827
1.063 -436 3.285 .41 21.778Värmland 17.866

Örebro 509 l 19 3.281 45 21.82117.912
-66 -888 3.299 -27 20.818Västmanland 18.473

3.483 23.537Kopparberg 19.187 930 -62
-482 3.279 -47 20.876Gävleborg 17.440 640

106 -38 3.387 22.421Västernorrland 18.966
3.270 -56 24.785Jämtland 17.096 1.520 2.898

18.180 953 1.364 3.352 26 23.850Västerbotten
25.76384 l .87l 4.414 1.088Norrbotten 19.662

.se 22.48115.224 3.141 846 3.270Gotland
-56 21.344Malmö 16.713 410 951 3.270

217 3.270 -se 21.450Göteborg 18.897 -934

Kommungrupp

1.549 3.270 -56 21.054Storstäder 18.100 -l.864
51 -361 3.312 -14 19.223Förorter 18.623 -2.3

-526 3.323 -3 20.807Störrestäder 17.979 31
3.424 98 21.183Medelstorastäder 17.530 838 -609

1.065 -693 3.301 .25 20.844Industrikommuner 17.171
3.274 .52 21.117andsbygdskommuner 14.799 l 07 -63

2.290 4.421 3.289 .37 26.858Glesbygdskommuner 16.859
Övriga, -445 3.365 39 21.04316.704 1.419större
Övriga,mindre
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Tabell 3 Kommunernas verkliga intäkter skatter och bidrag årav
1994

I tabellen ñr år 1994 preliminärt utbetalade intäkter skatter,summeras av
utjämningsbidrag inklusive gällande övergångsregler, avdrag från skatte-
inkomster s.k. neutraliseringsavgift och kompensation för skatterefor-

effekter i miljoner kronor och i kronor invånare.mens per

8 14-1505
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år 1994bidragochskatterintäkterverkligaKommunernaTabell 3 av

TotalaKompensationAvdragUtjimnlngs-Skatte-KommunLin
Intäkterñr skatte-frånetterbidragIntäkter

reformenskatte-övergångy
lnkomsterregler

MllLlrr.MlljJrr.M11J.kr.Manu.

Mln
Meda
Max

1.341,70,0-68,7234,81.175,5Botkyrka
555,90,0-28,10,0584,0Danderyd
384,20,0-20,238,3366,1Ekerö

1.280,70,0-63,3127,61.216,4Haninge
1.466,40.0-74,8103,31.438,0Huddinge
1.206,50,0-57,276,81.186,9Järfälla

806,20,08,10,0844,3Lidingö
1.282,20,0-66,780,51.268,3Nacka

935,60,0-48,8252,3732,1Norrtälje
420,20,022,4396,6Nynäshamn
249,40,0-12,823,3238,8Salem
622,40,0-32,363,2591,5Sigtuna

1.035,50,0-52,684,51.003,6Sollentuna
892,724,8-53,128,9892,0Solna

13.747,3381,9-687,51.539,212.513,7Stockholm
583,55,6-30,839,1569,6Sundbyberg

1.582,30,0-80,9257,21.406,0Södertälje
651,60,0-34,931,6654,9Tyresö
989,10,0-57,853,4993,5Täby
403,20,0-19,746,7376,3Upplands-Bro
723,20,0-35,546,5712,2Upplands-Väsby
403,40,0-22,946,3380,1Vallentuna
132,00,0-7,311,4127,9Vaxholm
450,20,0-24,954,3420,8Värmdö
553,70,0-31,357,5Österåker 527,6
724,70,05,9148,3612,3Enköping
308,60,0-16,418,4306,5Håbo
453,40,0-20,1140,1333,4Tierp

3.418,30,0-176,4544,83.049,9Uppsala
220,00,0-9,353,6Älvkarleby 175,7
515,50,0-22,3142,4Östhammar 395,4

1.914,70,0-89,2359,41.644,5Eskilstuna
397,60,0-17,2117,2297,7Flen
194,90,0-9,653,1151,4Gnesta
669,30,0-33,0163,0539,3Katrineholm
968,70,0-48,0152,5864,2Nyköping
272,30,0-12,125,9258,5Oxelösund
567,70,0-28,1104,2491,5Strängnäs
196,50,0-9,923,1183,3Trosa
217,50,0-9,867,4159,9Vingåker
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Sknlle- Utjimnlngs- Avdrag Kompensation Totala
lnlikler bidrag ener från för skntte- Intäkter

övergångs- slutte- reformen
regler inkomster

Kr/lnv Kr/lnv

12.333 0
17.584 4.345
22.626 17.369

16.991 3.395
20.640 O
18.004 1.886
19.069 2.001
19.082 1.370

1.333
0

1.200
5.135
2.041
1.812
1.943
1.595

542
2.223
1.261
3.157

900
918
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Folin.Tabell 3

TotalaKompensationAvdragUtjirnnhgs-Skatte-KommunLin
intäkterför :latte-efterbidragintäkter

reformensluttn-övergångs-
Inkomsterreder

Mlujrr.Minh.Mlljkr.Mlllltr.

Min
Medel
Mu

120,30,0-5,641,984,0Boxholm
482,50,0-23,0405,8Finspång
231,70,3-10,582,6159,3Kinda

2.313,85,127,6247,12.189,3Linköping
521,50,0-26,0143,6404,0Mjölby
894,40,0-42,1225,5710,9Motala

2.616,00,0-120,0531,42.204,7Norrköping
280,60,0-13,776,2218,1Söderköping
152,9-7,633,2126,3Vadstena
1910,0-8,969,5130,4Valdemarsvik
88,40,9-4,237,054,8Ydre

250,50,0-12,6Åtvidaberg 65,2197,9
19,810,0-5,9Ödeshög 79,7

149,70,3-7,363,093,7Aneby
377,82,9-18,097,0295,9Eksjö
570,43,3-29,4120,6475,9Gislaved
184,75,2-9,735,2154,0Gnosjö

2.216,80,012.8430,91.898,8Jönköping
621,90,0-30,5151,2501,3Nässjö
250,42,01,993,3167,1Sävsjö
374,80,8-17,7102,4289,4Tranås
253,63,8-l2,379,6182,5Vaggeryd
566,12,5-27,6156,9434,3Vetlanda
626,48,4-31,218,21531,0Värnamo
412,80,019,7128,1304,3Alvesta -
208,50,6-9,073,6143,3lessebo
541,40,0-27,4136,7432,0Ljungby
232,00,0-10,674,5168,1Markaryd
314,00,0-14,516,01212,5Tingsryd
240,8-10,481,8168,4Uppvidinge

1.417,60,0-70,8230,31.258,1Växjö
301,10,0-15,883,8Älmhult 233,1
239.30,2l,8104,3146,6Borgholm
221,92,6-10,554,3175,4Emmaboda
368,10,6-16,6126,2258,0Hultsfred
162,90,0-7,068,0101,8Högsby
14,21.10,0-56,9193,5977,6Kalmar

278,30,0-13,273,0218,5Mönsterås
267,70,0-13,782,4199,1Mörbylånga
425,61,4-20,612,11332,6Nybro
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KompensationUtjimnlngs-
intäkter frånbidrag efter för skatte- Intäkter

övergång skatte- reformen
inkomsterregler

Kr/lnv Kr/lnv Krllnv Krllnv Krllnv

12.333 16.7000 .993
4.145 -993 21.02622:626 17.369 -993 32.602

14.854 57.4l -993 21.276
17.508 4.301 -993 20.815
15.082 21.9397.821 .993
17.032 1.922 .993 18.001
15.405 5.475 .993 19.887
16.768 5.320 -993 21.094
18.239 4.396 .993 21.642
15.763 5.5l l -993 20.282
16.481 4.328 .993 19.959
14.594 7.774 .993 21.375
12.840 8.671 .993 20.729
15.612 5.140 .993 19.758
13.394 7.741 .993 20.142
12.827 8.616 .993 20.491
16.325 5.352 .993 20.844
16.072 4.074 .993 lll 19.265
15.722 .9933.596 l 8.855
16.709 3.792 -993 19.508
16.315 4.920 .993 20.242
13.890 7.760 .993 20.823
16.195 5.729 .993 20.975
14.760 6.435 -993 20.509
15.616 5.642 -993 20.355
16.883 3.759 .993 19.916
15.370 6.471 .993 20.847
15.769 8.097 -993 e 22.938
15.674 4.960 .993 19.642
15.702 6.958 -993 21.666
14.582 7.959 .993 21.549
16.103 7.820 .993 8 23.035
17.649 3.230 .993 19.886
14.629 5.261 .993 18.897
12.333 8.778 -993 - 20.135
16.638 5.148 .993 21.039
15.416 7.542 .993 22.001
14.442 9.651 -993
17.070 3.379 -993
16.427 5.488 .993
14.408 5.964 .993
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3 Fom.Tabell

TotalaKompensationAvdragUtjimnlngs-Skatte-KommunLin lntikterskatte-förfrånellerbidragIntäkter
reformenskatte-övergångs-

inkomsterregler

Mlljjrr.Muuu.Milj.kr.Mlljjrr.MllLkr.

Min
Medel
Mu

552,20,0-26,9114,8464,4Oskarshamn
171,20,0-8,070,5108,6Torsås
311,90,0-15,984,6243,2Vimmerby
824,10,0-39,4222,3641,2Västervik

1.265,80,0-57,3444,1879,0Gotland
632,60,0-31,2120,6543,3Karlshamn

1.249,30,0-59,2341,1967,4Karlskrona
298,60,0-14,858,1255,4Olofsström 602,10,0-29,0170,6460,5Ronneby
319,40,0-16,481,7254,1Sölvesborg
247,00,0-12,656,2203,4Bromölla
259,71,7-l4,059,7212,3Båstad
887,80,049,1215,4721,4Hässleholm
326,10,0-16,289,6252,7Klippan 1.415,80,0-72,5296,01.192,3Kristianstad
285,20,2-13,586,2212,3Osby
152,50,8-7,436,7122,3Perstorp
374,06,5-20,397,4290,3Simrishamn
238,80,0-12,686,4165,0Tommelilla
262,50,0-13,1Åstorp 71,0204,5
639,90,0-35,4134,5Ängelholm 540,9
176,61,0-9,758,5Örkelljunga 126,7
310,40,0-15,087,5Östra 237,9Göinge
284,3-14,271,1227,4Bjuv
293,40,0-14,347,7260,0Burlöv
545,80,0-28,1131,2442,7Eslöv

2.179,40,0-110,9353,61.936,8Helsingborg
431,50,0-22,777,4376,8Höganäs
255,90,0-l3,786,2183,4Hörby
261,80,0-13,372,6202,4Höör
452,30,0-23,988,0388,2Kävlinge
739,90,0-36,0151,6624,4Landskrona
344,60,0-17,436,7325,2Lomma

1.735,645,3-93,4195,31.588,4Lund
4.676,6128,6-235,9813,03.970,9Malmö

289,20,0-l6,592,9212,8Sjöbo
266,70,0-13,773,7206,7Slwmp
334,10,0-18,437,3315,2Staffanstorp
260,40,0-12,874,4198,9Svalöv
348,00,0-17,865,7300,1Svedala
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Skatte- Utjimnlngs- Avdrag Kompensation Totala
Intäkter bidrag fråneller for skatte- Intäkter

övergångs- skatte- reformen
reder Inkomster

Krñnv

0
4.345

17.369 ä

4.231 0
8.790 0
5.290 0
5.605 0

0
0
0
0
0
0
0

121

S
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Furu.Tabell 3

TotalaKonpautlonAvdragUtjämnlnga-Skatte-KommunLin Intäkterlör :katte-ellerutdragIntäkter
reformenövergånga-

Inkomsterregler

MlljJrr.MlljJrr.

Min
Meda
Max

704.80,0-36,8135,3606,3Trelleborg 528,20,048,926,1531,0Vellinge
484,30,0-25,492,1417,7Ymd 772,40,0-38,3207,9602,8Falkenberg

1.587,80,0-81,5339,21.330,1Halmstad
238,45,71,075,1168,7Hylte 1.159,80,0-58,590,01.128,3Kungsbacka
476,30,0-22,9170,3328,9Laholm 1.044,4-50,6225,5869,5Varberg 8.919,7116,4-433,7984,68.252,4Göteborg
596,40,0-28,057,0567,4Härryda
720,70,0-35,065,1690,6Kungälv 363,50,0-15,391,7287,1Lysekil
265.80,01,082,8194,0Munkedal

1.032,70,0-52,958,5.027,11Mölndal
337,30,0-14,9102,5249,7Orust 653,60,0-31,247,7637,1Partille
226,60,0-9,870,9165,5Sotenäs 410,60,0-l9,437,8392,1Stenungsund
244,00,0-10,868,3186,5Strömstad
280,00,0-12,3104,1188,3Tanum 297,50,0-14,562,8249,2Tjörn

1.123,90,0-48,0231,1940,7Uddevalla
244,50,0-11,362,7Öckerö 193,2
528,40,0-25,085,6467,8Ale
739,80,0-34,0158,5615,2Alingsås
271,10,01,579,1203,5Bengtsfors

2.102,82,4-102,6367,21.835,8Borås
130,70,0-5,352,183,9Dals-Ed
175,70,0-7,565,817,41Färgelanda
201,20,0-9,765,4145,4Herrljunga
681,60,0-33,859,7655.8Lerum
302,50,0-13,285,9229,8EdetLilla
702,10,0-33,3205,9529,6Mark
220.30,0-10,4159,8Mellerud
238,40,4-11,279,9169,3Svenljunga
263,63,7-12,474,6197,7Tranemo

1.080,80,0-51,4145.9986,3Trollhättan
457,77,542.8124,8348,3Ulricehamn
214,50,0-10,569,7155,3Vårgårda
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Utjimlhgs-
htilaerlör :hac-ellerbidragintäkter

reformenskatte-övergångs-
Inkomsterreger

KrllnvKrlhvKrlinvKr/hv

16.700-9930
21.026-9934345
32.602552-99317.369

19.009.9933.649
18.157-993898
18.914.9933.596
20.025.9935.389
19.348.9934.133
21.510.9936.771
19.697.9931.528
20.677.9937.392
20.51l.9934.429
20.425km.9932.254
2 149-9932.022
20.419.993.845l
23.670.9935.970
24.045.9937.487
19.400.993.099l19.294
22.438.9936.81816.612
20.815.9931.51820.290
22.979.9937.19116.781
21.049.9931.93920.103
22.437-9936.28117.149
22.527-9938.37215.148
20.379-9934.30217.070
23.248-9934.78119.460
21.405-9935.48816.909
20.996-9933.40118.588
21.627.9934.63417.985
23.397.9936.82917.562
20.358.9933.55517.773
24.428.9939.73815.683
23.388-9938.75915.622
20.638.9936.71014.921
20.01l.9931.75219.252
22.830.9936.48117.343
20.943.9936.14115.795
20.941.9936.74915.184
21.123.9937.08015.001
21.105.9935.97215.829
20.878.9932.8l 819.053
19.911b.9935.42815.150i
20.293.9936.59714.6891

1
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Tabell 3 For-ts.

Kompensation TotalaUtjimllngs- AvdragKommun skattaLil
från lör skalle- IntäkterIntäkter bidrag eller

övergångs- reformenslratle-
regler inkomster

Mlljkr. MlljJrr. Mllj.kr.MllLlrr. MllLkr.

M1:
Medel
Max

799,8127,5 -36,1 0,0P Vänersborg 708,5
Åmål 0,0 299,9238,0 75,1 -13,3P

0,5 126,6Essunga 84,5 47,7 -6,1R
0,3 648,6Falköping 495,5 184,6 1,7R
0,0 l29,493,2 42,3 -6,1R Grästorp

54,7 -6,4 0,0 150,5R Gullspång 102,2
0,0 273,1212,9 74,0 3,7R Götene
0,0R Habo 136,7 53,8 -9,5 181,0
0,5 189,4R Hjo 144,9 53,1 -9,1
0,0 169,8R Karlsborg 133,8 43,8 -7,8
3,5 737,5R Lidköping 603,7 166,5 -36,1

-24,5 0,0 508,0R Mariestad 428,9 103,6
52,7 -7,4 0,0 153,0R Mullsjö 107,7

R 321,7 93,0 -18,6 0,0 396,2Skara
0,0 930,2R Skövde 826,0 152,7 -48,5
1,4 210,3R Tibro 160,8 59,2 1,1

R Tidaholm 207,7 78,3 -13,2 0,0 272,9
0,0R Töreboda 151,0 80,4 -10,4 220,9

R Vara 242,5 16,4 -16,9 3,7 345,81
S Arvika 438,4 183,8 -26,8 0,0 595,4
S Eda 0,0 223,1143,5 88,9 -9,3
S Filipstad 108,3 -13,0 0,0 317,2221,9
S Forshaga 215,6 85,0 -12,2 0,0 288,4

0,0S Grums 182,5 60,8 -10,3 233,0
0,0 384,7S Hagfors 294,5 105,9 -15,7

S Hammarö 55,1 -14,1 0,0 320,3279,3
S 0,0 1.691,7Karlstad 1.520,1 248,9 -77,3
S Kil 66,5 -12,2 0,0 267,7213,4
S 0,0 614,9Kristinehamn 486,0 154,6 -25,7

17,9S Munkfors 85,1 37,5 -4,7 0,0 1
S Storfors -5,2 0,0 122,587,1 40,6
S Sunne 223,0 103,9 -13,9 0,0 313,0
S Säffle -17,6 0,0 399,1302,6 114,1
S Torsby 0,0 373,3252,8 135,3 l 4,9-Årjängs 147,3 91,3 40,0 0,0 229,1
T Askersund 87,8 -12,2 0,0 273,7198,1
T Degerfors 1,6 0,0 269,0203,4 77,2
T Hallsberg 281,5 -16,5 0,0 358,092,9
T Hällefors -8,9 0,0 219,1159,0 69,0
T 0,0 736,2Karlskoga 660,5 108,8 -33,2



SOU 1994:144

TotalaKompensationAvdragUtjimnhgn-Skatte-
Intäkterskatte-från lörellerbidragintäkter

reformenövergångs- skatte-
Inkomsterregler

Kr/lnvKr/llvKrlllvKr/inv

16.700.9930
21.026-9934.345
32.602.99317.369

21.984-9933.50419.473
22.450.9935.624
20.786.9937.829
20.320.9935.782
21.004-9936.86715.131
23.390-9938.49615.887
19.742.9935.34815.387
18.917.9935.62114.289
20.553.9935.76815.723
21.565-9935.56016.997
20.265O.9934.57416.588
20.557.9934.19217.358
20.543-9937.07914.457
2 186.9934.97417.204
19.057.9933.12816.922
18.789.9935.28714.370

.9935.91015.683
-9937.67314.411

h.9936.86014.289
6.798 .99316.218

-9939.51115.348
-9938.25716.914
-9936.90617.508
-9935.86417.614
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Pom.Tabell 3

TotalaKompensationAvdragUtjämnlnga-Skatte-KommunLin
intäkterlör skatte-bidrag ellerIntäkter

reformenskatte-övergångs-
regler lnlromater

M11.kr.Miljlrr.Mlljkr.Manu.

Min
Meda
Max

0,0 390,1-18,792,3316,5Kumla
173,60,0-7,248,7132,1Laxå
549,90,0-24,7151,2423,4Lindesberg
159,20,0-6,459,1106,5Ljusnarsberg
237,00,0-10,767,3180,3Nora

2.665,30,0C 524,22.264,2
320,60,0-14,566,3268,8Arboga
336,40,0-13,572,9277,0Fagersta
380,40,0-16,383,6313,1Hallstahammar
293,90,0-13,892,0215,7Heby
183,80,0-8,541,2151,0Kungsör
562,90,0-26,110,21478.8Köping
166,50,0-6,652,7120,5Norberg
493,50,0-22,2130,3385,4Sala
132,40,0-5,349,388,4Skinnskatteberg
266,20,01,371,3206,1Surahammar

2.511,80,0-120,8322,42.310,2Västerås
610,80,0-24,2156,7478,3Avesta

1.155,00,0-47,2224,8977,3Borlänge
1.301,00,0-54,4253,11.102,3Falun

268,80,094,0 -10,4185,2Gagnef
438,90,0-16,9146,7309,1Hedemora
372,30,0-15,2118,5269,0Leksand
769,60,0.2s,3209,1588,8Ludvika
297,92,0102,1 -11,4205,2Malung
535,00,0-2o,7164,3391Mora
196,90,0.7,378,9125,3Orsa

0,0 280,6.11,394,9197,0Rättvik
338,40,0-12,987,3264,0Smedjebacken
281,00,0-11,887,4205,3Säter
204,12,5.7.782,3127,0Vansbro
248,50,0Älvdalen -s,215,2141,6 1
635,30,0-27,s214,2448,9Bollnäs

1.870,30,0.ss,9303,71.655,5Gävle
277,10,01,667,5221,1Hofors
888,60,0-38,4265,8661Hudiksvall
517,90,0-20,9192,4346,5Ljusdal
265,20,01,2109,0167,5Nordanstig
151,40,0-6,455,8102,0Ockelbo

0,0 304,1-13,31,511205,9Ovanåker
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TotalaKompensationAvdragUtjimnlngs-Skatte-
intäkterskatte-lörfrånellerbidragIntäkter

reformenaltane-övergångar
inkommerreger

KrllnvKrlinvKrllnvKrllnvKrllnv

16.7000-993012.333
21.02690-9934.34517.584
32.602552-99317.36922.626

20.7020-9934.89916.795
23.8020-9936.67218.122
22.1210-9936.08217.032
24.8460-9939.22416.615
22.0910-9936.27716.807
21.5060-9934.22918.269
21.9650-9934.54018.418
24.6660-9935.34420.315
23.2130-9935.10119.105
21.0970-9936.60415.485
21.5280-9934.83117.690
2 .429l0-9934.19418.228
24.8880-9937.87318.008
22.1220-9935.84117.274
24.7910-9939.23516.549
23.4580-9936.28318.168
20.6560-9932.65118.998
25.0630-9936.43119.625
24.3190-9934.73420.578
23.7570-9934.62220.128
25.5530-9938.93817.608
25.7310-9938.60218.122
24.2900-9937.73217.551
26.9780-993307.320.642
25.989174-9938.90617.901
25.6200-9937.86718.747
26.7910-99310.73917.045
24.6200-9938.32517.288
25.9910-9936.70420.280
23.6120-9937.34817.257
26.242321-99310.58116.333
29.9250-99313.86917.049
22.6580-9937.63916.01l
20.8940-9933.39318.494
23.7960-9935.80118.988
22.9590-9936.86817.085
24.5560-9939.12016.429
23.4830-9939.64914.826
23.3860-99358.6l15.764
22.7570-9938.34515.406
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Tabell 3 Four.

Lin Kommun Utjimnlngs-Skatte- Avdrag Kompensation Totala
frånintäkter bidrag eller lör skatte- Intäkter

övergångan skatte- reformen
regler Inkomster

MlljJrr. Mlljh. Mlllkr. MllLkr. M11j.kr.

Min
Medel
Max

X Sandviken 734,5 198,3 -39,0 0,0 893,8
X Söderhamn 498,5 179,5 -29,4 0,0 648,6
Y Härnösand 541,1 160,7 -27,2 0,0 674,5
Y Kramfors 418,9 233,0 -23,8 0,0 628,0
Y Solletleå 439,7 238,0 -24,3 0,0 653,5
Y Sundsvall 1.936,4 357,5 -93,9 0,0 2.200,0
Y Timrå 353,5 112,4 -18,7 0,0 447,1

ÅngeY 218,8 115,6 -l2,3 0,0 322,1
ÖrnsköldsvikY 1.031,0 389,1 -58,4 0,0 1.361,8

Z Berg 128,5 120,6 -8,5 0,0 240,6
Z Bräcke 136,8 109,3 -8,4 0,0 237,7
Z Härjedalen 207,0 145,9 -12,2 0,0 340,7
Z Krokom 233,2 178,4 -14,7 0,0 396,9
Z Ragunda 116,2 76,6 -6,8 0,0 186,0
Z Strömsund 259,9 201,8 -l5,6 0,0 446,2

ÅreZ 157,1 121,6 -9,9 0,0 268,8
ÖstersundZ 1.086,6 303,6 -58,9 0,0 1.331,2

AC Bjurholm 45,7 38,4 -2,9 0,0 81,3
AC Dorotea 61,0 59,3 -3,7 0,0 116,6

LyckseleAC 256,1 141,7 14,0 0,0 383,9-
AC Malå 71,6 46,9 -4,0 0,0 114,4
AC Nordmaling 125,9 94,1 -8,1 0,0 211,9
AC Norsjö 89,1 60,1 -5,2 0,0 144,0
AC Robertsfors 120,6 89,7 -7,7 0,0 202,6
AC Skelleñeå 1.403,4 545,7 -75,3 0,0 1.873,8
AC Sorsele 56,1 60,1 -3,4 0,0 112,8
AC Storuman 128,6 93,0 -7,5 0,0 214,1
AC Umeå 1.873,1 428,6 -96,3 0,0 2.205,5
AC Vilhelmina 141,7 123,3 -8,4 0,0 256,6
AC Vindeln 101,1 83,3 -6,5 0,0 177,8
AC Vännäs 145,2 82,4 -8,7 0,0 218,9

ÅseleAC 68,2 64,3 4,1 0,0 128,4
BD Arjeplog 67,7 51,1 -3,7 0,0 115,1
BD Arvidsjaur 135,6 91,0 -7,8 0,0 218,8
BD Boden 589,7 287,3 -30,4 0,0 846,7
BD Gällivare 474,7 224,1 -22,1 0,0 676,7
BD Haparanda 166,1 139,4 -10,8 0,0 294,6
BD Jokkmokk 123,0 91,9 -6,5 0,0 208,3
BD Kalix 366,5 184,1 -19,1 0,0 531,5
BD Kiruna 593,4 218,5 -26,0 0,0 785,9
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KompensationUtjimnlngs-
lör :hac-bidrag eller
reformenövergång

regler

Krllnv

0
4.345

17.369

05.044
06.064
05.855
09.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
0
0
0
0
0
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Furu.Tabell

Kompensation TotalaUtjimnlngp- Avdragslmu-Lin Kommun
från lör :Inne- Intäkterbidrag ellerIntäkter

övergång;- skntte- reformen
reder inkomster

Minh.MlljJxr. Mlljh.MlljJxr. Minh.

MIn
Medel
Men

1.774,7459,1 0,01.451,2 392,6BD Dala
271,9-8,3 0,0136,5 143,7BD Pajala

40,6 0,0 1.058,8795,2 304,1BD Piteå
Älvsbyn 0,0 252,096,3 -9,4BD 165,0
Överkalix 143,765,5 -4,7 0.082,8BD
Övertorneå 0,0 183,695,7 94,1 -6,2BD
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Kompensation TownAvdragSimme- Utjimnlngt-
intäkterñr skatte-Intäkter bidrag eller

övergång skatte- reformen
reder Inkomster

Kr/lnvKr/lnvKrllnv Kr/lnv Kr/Inv

16.70012.333 0
21.0264.345 .m17.584
32.60222.626 17.369 -993

25.4905.639 .99320.843
32.46317.158 -993
25.926.99319.473 7.447
26.709.99317.492 10.210
30.447-99317.551 13.888
29.488.99315.371 15.110
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kommungrupperochgenomsnitt lör linBefolkningsvlktnde3 Forts.Tabell

TotalaKompensationAvdragUtjimnlngs-Skatte-
intäkterlör skatte-frånellerbidragIntäkter

reformenskatte-övergångs-
inkomsterregler

Kr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnv

Lin

19.416-9931.98618.179Stockholm
19.981-9933.71717.257Uppsala
20.865-9934.11817.741Södermanland
20.128-993Östergötland 4.14716.956
19.932.9934.66416.167Jönköping
20.446-9935.16016.270Kronoberg
20.393h-9935.39515.971Kalmar
20.450-9935.08916.353Blekinge
19.020-9934.69115.286Kristianstad
19.1083.40416.617Malmöhus
19.957F-9934.20316.725Halland
21.4763.621 -99318.848Göteb.ochbohus
21.053Älvsborg -9934.46217.552
20.226-9935.22415.959Skaraborg
22.781.9935.90817.866Värmland
21.935Örebro -9935.01617.912
21.675-9934.19518.473Västmanland
25.158-9936.94919.187Kopparberg
22.326.9935.87917.440Gävleborg
24.147-9936.17418.966Västemorrlaud
25.371-9939.26817.096Jämtland
25.027-9937.83918.180Västerbotten
27.621-9938.95219.662Norrbotten

21.923-9937.69215.224Gotland
19.684-9933.42216.713Malmö
20.425-9932.25418.897Göteborg

Kommnngrnpp

20.008b-9932.44318.100Storstäder
19.3271.673 -99318.623Förorter
20.842-9933.83317.979Störrestäder
21.602-9935.06217.530Medelstorastäder
21.554.9935.32417.171Industrikommuner
21.203-9937.36614.799Landsbygdskommuner
27.656.99311.77416.859Glesbygdskommuner
21.801Övriga, -9936.07116.704större
22.081Övriga, 6.605 .99316.457mindre
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Tabell Intäktsförändring ñr4 kommunerna med beredningens förslag
jämfört med verkliga intäkter lasta och rörligaår 1994 samt
införandetillägg/avdrag för åren 1-5.

I tabellen intäktsñrändringenredovisas i kronor invånare under vartper
och de 5 införandeåren inklusive införandetillågg/avdrag. Utgångs-ett av
punkten verkliga intäkter.är 1994 års totala bidragsminskningenDen
begränsas fast införandetillägg till 2 000 kronor invånare,ettgenom per
vilket innebär den totala bidragsförändringen under S-årsperiodenatt
reduceras med kronor56 invånare för övriga kommuner eftersomper
det generella bidraget sänks. med intåktsminskningKommuner över-en
stigande 500 kronor invånare erhåller första inñrandetilläggåret ettper
motsvarande intåiktsminskningen minus kronor500 invånare. deFörper
följande minskas införandetilläggetåren med kronor500 invånare ochper
år tills den beräknade intäktsminskningen uppnåtts. För de kommuner

inte ingår i nuvarande bidragssystem begränsas den totala intäkts-son1
minskningen införandetillägg till kronor4 00 invånaregenom per res-
pektive kronor1 00 invånare och år.per

Kommuner med intäktsökning får införandeavdrag. Införandeav-ett
draget begränsar intäktsökningen första tillåret den del intäkts-av
förändringen överstiger 720 kronor invånare. innebärDet attsom per
kommuner med intäktsökning understigande 720 kronor invånareen per
får införandeavdrag motsvarande hela intäktsökningen. För andra ochett
tredje året begränsas införandeavdraget till respektive304 kronor112 per
invånare.
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förslagjämfört med verkligamedberedningensTabell 4 lntiktalörindrlng för kommunerna
årenlnlörandeülligg/avdrag lör 1-5intäkter ar 1994 fasta och rörligasamt

Lin Kommun lntiktslörinddng
Inkl. fast InförandepeiiodenExkl. fast

Andra Tredjelnlörande- FörstaInförande-
åretåret årettillägg tillägg

avdrag avdrag
lCr/lnvKr/lnv KrllnvKr/lnv Krllnv

4.000 4.000-5385 4.000 -1.000MIn
-90-90 .90-90 -90Medd

1.8991307 1.706Max 2.066 2.010

1.706 1.8992.066 2.010 1.307Botkyrka
.2.000 4.000-5.385 -4.000 -1.000Danderyd

.21.21 .21Ekerö 35 -21
214381 325Haninge

969 1.162Huddinge 1.329 1.273 570
.500-500 -1.000 lJärfälla 1.S40 l .596- -

-1.000 -2.000 -3.000Lidingö -3.784 -3.840
Nacka 59 3

.ass -358Norrtälje -302 -358 -358
420227Nynäshamn 587 531

591 784Salem 952 896 192
Sigtuna 241 185
Sollentuna 55

.500-l.552 -1.608 -500 -1.000Solna
544 736Stockholm 904 848 144

72239 184Sundbyberg
.140Södertälje -84 140 -140 -140-

149Tyresö 510 454
.2.240Täby -2.184 -2.240 -l.000 -2.000

391Upplands-Bro 558 502 198
127 320Upplands-Väsby 488 432
709 902Vallentuna 1.070 1.014

170Vaxholm 338 282
289Vimidö 649 593

Österåker -75 .759 -75
-285 -285Enköping -229 -285 -285

52 -4Håbo
-896 -896Tierp -840 -896 -500

Uppsala 1.020 964 260 660
Älvkarleby -l.000 -l.500.524 -1.580 -500
Östhammar -500 .743 .743-687 -743

104Eskilstuna 271 215
-l.000 -1.l21Flen 4.065 -l.121

398 591Gnesta 758 702
Katrineholm 260 204
Nyköping 380 324 20 213

.628 .684 -1.000 -1.500Oxelösund
Strängnäs 102 46

361Trosa 528 472 168
Vingåker -1.182 -1.238 -LOOO -1.238
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Rörliga lnförandetüligglavdrag
Fjärde ochTredjeFörsta AndraFjärde och Fast inf.

an Åretinet året femteÅretfemte tillägg
avdrag

Kr/invKrllav lir/hvKr/Inv Kr/lnv Kr/hv

12-704 -3044.000 -56
00 0-90

1.0002.0002.010 1.922 3.000

-112-3042.010 -56 -704
1.0002.0001.385 3.000-4.000

0 0-56-21
.112-325 -304325 -56
-112-304-7041.273 -56

961.096 596.S96 -56
8402.840 1.840-3.840 -56

-3-33 -56
0 0-358 -56

-112-304-56 -531531
-304 -112-56 -704896

-11285-56 85185
0-56 0

1.108 608-1.608 -56
-112-704 -304848 -56

84 -184184 -56
0-56 040

-304454 -56 -454
1.240 240-2.240 -56

-304-56 -502502
-56 -432 -304432

-304-56 -7041.014
-282 -282282 -56
-593 -304593 -56

0-56 0-75
0-56 0-285
0-56 0-4

396 0-896 -56
-304-56 -704964
580-56 1.080-1.580

243 0-743 -56
-215 -2152 5 -56l

121-l.l21 -56 621
12-304-56 -702702

-112-204-56 -204204
-112-304-56 -324324
184684-56 1.184.684

-46-56 -4646
-304 12-56 -472472
238-56 738-1.238
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Tabell Fons.4

lntäktsförindrlngKommunLin
lnförandeperiodenlnkl. fastExkl. fast

TredjeAndraFörstande- lnlörande-lnlön
åretåretårettillägg tillägg

avdragavdrag
Krñnv Kr/lnvKr/invKr/lnvKr/lnv

-3.0004.000-1.0004.000-S.385Min
-90-90-90-90 -90Medel

1.8991.7061.3072.0102.066Max

-l.089-l.000-l.089 -500-1.033E Boxholm
0 l 526 0l 82 lE Finspång
0 1660278334E Kinda

757 9503581.0621.118E Linköping
70 -37070-370-314E Mjölby

-443 -443-443-44387E Motala
89 2820394450E Norrköping

40410 2l516572E Söderköping
-lll -lll-lll-55 -lllVadstenaE
-277 -277-277-277-221E Valdemarsvik
-247 -247-247-247191E Ydre -Åtvidaberg -427-427-427-371 -427E

Ödeshög -764-764-500-708 -764E
39050 0206 lF Aneby

214220382 326F Eksjö
-175-175-175-175-119F Gislaved

-44 -44-44-44l 2F Gnosjö
3691760481537F Jönköping

-502-502-500-502-446F Nässjö
-1.289-l.000-500-1.233 -1.289SävsjöF

-673-673-500-617 -673F Tranås
.008-1.000.008 -500-952F Vaggeryd
-205-205-205-205149F Vetlanda - -136-136-136-80 -136F Värnamo
4882960656 600G Alvesta

-73636-500 -7-736-680G Lessebo
1260237 0293G Ljungby

-618-500 -618-618-562G Markaryd
00037 8lG Tingsryd l

-291 -291-291-235 -291UppvidingeG
3011093 0469 4lG Växjö

Älmhult -220-220-220 20164G - 736544144904 848H Borgholm
-1.457-l.000-1.457 -500-l.401H Emmaboda

-l.000 -l.500-500-l.523-l.467H Hultsfred
2500192 136H Högsby

276830443 387H Kalmar
-605-605-605 -500-549H Mönsterås
486293597 0653H Mörbylånga

-523a523-500467 -523NybroH
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Rörliga lnñrandeülligg/avdrng
Fjärde och Fast inf. Första Andra Tredje Fjärde och
femte året tillägg året året året femte året

i Krlinv Kr/inv Kr/lnv Krlinv Kr/lnv

4.000 -ss -704 -304 -112 o
-90 o o o o 0

2.010 1.922 3.000 2.000 1.000 0

-L089 -56 589 89 0
126 -56 -126 -126 -112
278 -55 -278 -278 -112

1.062 -56 -704 -304 .112
-370 -56 0 0 0i

i 443 .55 0 0 0
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Tabell 4 Forts.

Lil IntiktslörinddngKon
lnförandeperlodenExkl. fast Inkl. fast

Andra Tredjeinförande- införande- Första
året åretårettillägg tillägg

avdrag avdrag
KrllnvKr/lnv Kr/lnvKr/lnv Kr/lnv

-3.0004.000 4.000M11 -5385 4.000
-90 -90-90 -90Medel -90

1.307 1.706 1.899Max 2.066 2.010

-309-309 -309 -309H Oskarshamn -253
00 0H Torsås 90 34

0 076 20 0H Vimmerby
0 6173 117 0H Västervik

254 447614 558 0I Gotland
-391 -391 -391K Karlshamn -335 -391
-500 -772 -772K Karlskrona -716 -772

-l.000 -l.139-1.083 -1.139 -500K Olofsström
-998 -998-998 -500K Ronneby -942
-147 -147-91 -147 -147K Sölvesborg

-500 -553 -553-497 -553L Bromölla
-81 -81-81 -81L Båstad -25

383495 0 190L Hässleholm 551
-500 -813 -813L Klippan -757 -813

219 412L Kristianstad 580 524 0
-720-664 -720 -500 -720L Osby

-323 -323L -267 -323 -323Perstorp
525 718L Simrishamn 885 829 125

0 388 581L Tommelilla 749 693
Åstorp 0 oL ss 30 0
Ängelholm 65 O 0 0L 121
Örkelljunga -210-155 -210 -210 -210L
Östra 226L 394 338 0 34Göinge

-500 -502 -502M Bjuv -446 -502
. 2130 20M Burlöv 380 324

612Eslöv 780 724 20 419M
9821.093 390 789M Helsingborg 1.149
-88-88 -88M Höganäs -32 -88

268 461M Hörby 628 572 0
183 0 0 72M Höör 239

-688 -688-632 -688 -500M Kävlinge
159 351463 0M Landskrona 519

-500 -1.000 -1.500M Lomma -2.664 -2.000
1.183 1.376Lund 1.543 1.487 783M
1.356 1.5491.716 1.660 956M Malmö

68492 491M Sjöbo 851 795
0 98 291459 403M Skump

-332 -332 -332-276 -332M Staffanstorp
0 67235 179 0M Svalöv

M Svedala
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hförndeülligg/avdragRörliga
ochFjärdeTredjeAndrainf. FörstaFastFjärde och
åretint femteåretårettilläggÅretfemte

avdrag
KrllnvKrllnvKrnnvKr/llvKr/ilvKr/lnv

012-1-304-704-564.000
00000-90
01.0002.0003.0001.9222.010

0000-56-309
0-34-34-34-5634
0-20-20-20-5620
0-112-117-117-56117
0-112-304-558-56558
0000-56-391
000272-56-772
00139639-56-1.139
000498-56-998
0000-56-147
00053-56-553
0000-56-81
012-304-495-56495
000313-56-813
0-112-304-524-56524
000220-56-720
0000-56-323
012-304-704-56829
012-304-693-56693
0-30-30-30-5630
0-65-65-65-5665
0000-56-210
0-112-304-338-56338
0002-56-502
012-304-324-56324
0-112-304-704-56724
012-304-704-S61.093
0000-56-88
0-112-304-572-56572
0-112-183-183-56183
000188-56-688
012-304-463-56463
05001.0001.500664-2.000
012-304-704-561.487
012-304-704-561.660
012-304-704-56795
012-304-403-56403
0000-56-332
0-112-179-179-56179
0-112-304-704-561.053
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Tabell 4 For-ts.

Lil Korn lntiktslörindrlrrg
Exkl. fast Inkl. fast lnförandeperloden

införande- lnförnnde- Första Andra Tredje
tillägg tillägg året året året
avdrag avdrag
Krllnv Kr/lnv Kr/inv Kr/lnv Kr/lnv

Min -S.385 4.000 .000 4.000 -3.000
Medd -90 -90 -90 -90 -90
Max 2.066 2.010 1.307 1.706 1.899

M Trelleborg -87 -143 143 143 43- -M Vellinge -1.289 -l.345 -500 -l.000 -1.345
M Ystad 1.084 1.028 324 723 916
N Falkenberg 546 490 0 186 379
N Halmstad 144 88 0 0 0
N Hylte -1.158 -l.2l4 -500 -l.000 -1.2l4
N Kungsbacka 20 -36 -36 -36 -36
N Laholm -574 -630 -500 -630 -630
N Varberg 337 281 0 0 170
0 Göteborg 1.081 1.025 321 721 914
O Härryda 343 287 0 0 176
O Kungälv 595 539 0 234 427
0 Lysekil 458 402 0 98 290
0 Munkedal -762 -8l 8 -500 -8 8l -8 8l
O Mölndal 806 750 46 446 639
0 Orust -140 -196 -196 -196 -196
O Partille 1.446 1.390 686 1.085 1.278
O Sotenäs 633 577 0 273 466
O Stenungsund -43 -99 -99 -99 -99
O Strömstad 1.197 1.141 437 837 1.030
0 Tanum 297 241 0 0 129
O Tjörn 374 318 0 14 207
O Uddevalla -501 -557 -500 -557 57

Öckerö0 437 381 0 76 269
P Ale 435 379 0 75 267
P Alingsås 670 614 0 310 503
P Bengtsfors 153 97 0 0 0
P Borås 976 920 216 615 808
P Dals-Ed -904 -960 -500 -960 -960
P Färgelanda -9l 5 -971 -500 -971 -971
P Herrljunga -526 -582 -500 -582 -582
P Lerum 855 799 96 495 688
P Lilla Edet -630 -686 -500 -686 -686
P Mark 157 101 0 0 0
P Mellerud 148 92 0 0 0
P Svenljunga -766 -822 -500 -822 -822
P Tranemo -488 -544 -500 -544 -544
P Trollhättan 403 347 0 43 236
P Ulricehamn 553 497 0 192 385
P Vårgårda -736 -792 -500 -792 -792
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lnlörandeülligg/avdrngRörliga
Fjärde ochTredjeAndrainf. FörstaFjärde och Fast

åretåret femteåretåretfemte året tillägg
avdrag

Kr/llvKrllnvKr/lnv Kr/lnvKrlinvKr/hv

-112 0-304-704-564.000
00000-90
01.0002.0003.0001.9222.010

000-56 0-143
00845 345-l.345 -56
0-112-704 -304-561.028
012-304-56 -490490
0-88-88 -88-5688
00214714-56-l.214
000 0-56-36
00130 0-56-630
0-112-281 -281-56281
0-112-704 -304-561.025
012-287-287-56287
0-112-304-539-56539
012-402 -304-56402
00318 0-56-818
0-112-304-704-56750
000-56 0-196
0-112-304-56 -7041.390
012-577 -304-56577
0000-56-99
0-112-304-56 -7041.141
0-241 -112-241-56241
0-112-304-318-56318
0057 0-56-557
0-112-304-381-56381
0-112-304-379-56379
0-112-614 -304-56614
0-97-97-56 -9797
012-304-704-56920
000-56 460-960
000-56 47l-971
0082 0-56-582
012-304-56 -704799
000-56 186-686
0-l0l-101-56 -101101
0-92-92-56 -9292
000322-56-822
00044-544 -56
012-304-347-56347
012-304-56 -497497
000292-792 -56
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Tabell 4 Pom.

Lin Kommun Intiktalörinddng
Exkl. fast Inkl. fast Införandeperioden

lnlörande- införande- Första Andra Tredje
tillägg tillägg året året året
avdrag avdrag
Krllnv Kr/lnv Krllav Kr/lnv Krllav

Mln -5385 4.000 -1.000 -2.000 4.000
Medd -90 -90 -90 -90 -90
Max 2.066 2.010 1.307 1.706 1.899

P Vänersborg 72 16 0 0 0
ÅmålP -956 -l.012 -500 -l.000 -1.0l2

R Essunga 119 63 0 0 0
R Falköping 171 115 0 0 3
R Grästorp 898 842 138 537 730
R Gullspång -1.668 -1.724 -500 -1.000 -1.500
R Götene 830 774 70 470 662
R Habo 863 807 104 503 696
R Hjo 31l 255 0 0 144
R Karlsborg -l.055 -l.l11 -500 -l.000 -1.lll
R Lidköping -32 -88 -88 -88 -88
R Mariestad -289 -345 -345 -345 -345
R Mullsjö 58 2 0 0 0
R Skara 325 269 0 0 158
R Skövde 284 228 0 0 117
R Tibro -163 -219 -219 -219 -219
R Tidaholm 51 -5 -5
R Töreboda -266 -322 22 -322 -322
R Vara 86 30 0 0 0
S Arvika -1.329 -1.385 -500 -1.000 4.385
S Fda -2.077 -2.000 -500 -l.000 -1.500
S Filipstad -l.790 -1.846 -500 -l.000 -l.500
S Forshaga -652 -708 -500 -708 -708
S Grums -l.047 -1.l03 -500 -1.000 -l.l03
S Hagfors -l.992 -2.000 -500 -1.000 -1.500
S Hammarö 98 42 0 0 0
S Karlstad -708 -764 -500 -764 -764
S Kil -397 -453 -453 -453 -453
S Kristinehamn .687 -l.743 -500 -1.000 -l.500
S Munkfors -2.435 -2.000 -500 .000 -l.500
S Storfors -467 -523 -500 -523 -523
S Sunne -565 -621 -500 -621 -621
S Säffle -1.l26 -l.l82 -500 -1.000 -l.l82
S Torsby 392 336 0 32 225

ÅrjängS -587 -643 -500 -643 -643
T Askersund -1.l64 -1.220 -500 -1.000 .220
T Degerfors -2.102 -2.000 -500 .000 .500
T Hallsberg -794 -850 -500 -850 -850
T Hällefors .266 -l.322 -500 -l.000 -l.322
T Karlskoga -563 -619 -500 -619 -619
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Rörliga infinndeülligg/avdrag
Fjärde och Fast int. Första Andra Tredje Fjärde och
femte året årettillägg året het Åretfemte

avdrag
Kr/Inv Kr/inv Kr/lnv Kr/lnv Kr/Inv Kr/llv

4.000 -56 -704 -304 -112 0
-90 0 0 0 0 0

2.010 1.922 3.000 2.000 1.000 0

16 -56 -16 -16 -16 0
-1.012 -56 512 12 0 0

63 -56 -63 -63 -63 0
115 -56 -115 -115 -112 0
842 -56 -704 -304 12 0

-1.724 -56 1.224 724 224 0
774 -56 -704 -304 -112 0
807 -56 -704 -304 12 0
255 -56 -255 -255 12 0

-1.l11 -56 611 lll 0 0
-88 -56 0 0 0 0

-345 -56 0 0 0 0
2 -56 -2 -2 -2 0

269 -56 -269 -269 12 0
228 -56 -228 -228 12 0

-219 -56 0 0 0 0
-56 0 0 0 0

-322 -56 0 0 0 0
30 -56 -30 -30 -30 0

-1.385 -56 885 385 0 0
-2.000 77 1.500 1.000 500 0
-1.846 -56 1.346 846 346 0

-708 -56 208 0 0 0
-1.103 -56 603 103 0 0
-2.000 -8 1.500 1.000 500 0

42 -56 -42 -42 -42 0
-764 -56 264 0 0 0
-453 -56 0 0 0 0

-l.743 -56 1.243 743 243 0
-2.000 435 1.500 1.000 500 0

-523 -56 23 0 0 0
-621 -56 121 0 0 0

-1.182 -56 682 182 0 0
336 -56 -336 -304 -112 0

-643 -56 143 0 0 0
-1.220 -56 720 220 0 0
-2.000 102 1.500 1.000 500 0

-850 -56 350 0 0 0
-1.322 -56 822 322 0 0

-619 -56 119 0 0 0
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Tabell 4 Fans.

Lin Kommun lntiktsförind ring
Exkl. fast Inkl. fast lnförandeperloden

införande- införande- Försu Andra Tredje
tillägg årettillägg året Året
avdrag avdrag
Krllnv Kr/inv Kr/lnv Kr/lnv Kr/llv

Mln -5.385 -4.000 -1.000 4.000 -3.000
Medel -90 -90 -90 -90 -90
Max 2.066 2.010 1.307 1.706 1.899

I Kumla -430 -486 -486 -486 -486
T Laxå -1.288 -1.344 -500 -l.0O0 -l.344
T Lindesberg -318 74 74 74 74
T Ljusnarsberg -2.146 -2.000 -500 .000 .500
T Nora -851 -907 -500 -907 907

ÖrebroT 907 851 147 547 739
U Arboga -705 -761 -500 -761 -761
U Fagersta L590 -1.646 -500 -1.000 -1.500
U Hallstahammar -2.394 -2.000 -500 -1.000 -1.500
U Heby 160 104 0 0 0
U Kungsör -789 -845 -500 -845 -845
U Köping 17 -39 -39 -39 -39
U Norberg -1.962 -2.000 -500 -1.000 -l.500
U Sala -257 -313 -313 -313 -313
U Skinnskatteberg -1.290 -1346 -500 -l.000 4.346
U Surahammar -1.808 -1.864 -500 -l.O00 -1.500
U Västerås -776 -832 -500 -832 -832
W Avesta -2.004 -2.000 -500 -1.000 -1.500
W Borlänge 1.436 -1.492 -500 -1.000 .492-
W Falun -1.099 -l.l55 -500 -l.000 -l.l55
W Gagnef -2.368 -2.000 -500 .000 -l.500
W Hedemora -2.375 -2.000 -500 .000 -l.500
W Leksand .942 -1.998 -500 -l.000 .500
W Ludvika .036-3 -2.000 -500 .000 -1.500
W Malung -1.5l7 -1.573 -500 -1.000 -l.500
W Mora -2.218 -2.000 -500 -l.000 -1.500
W Orsa -1.599 -1.655 -500 -1.000 -l.500
W Rättvik -871 -927 -500 -927 -927
W Smedjebacken -2.818 -2.000 -500 l .000 -1.500-W Säter -747 -803 -500 -803 -803
W Vansbro 4.446 -1.502 -500 -l.0O0 -1.500

ÄlvdalenW -1.743 -l.799 f-500 -1.000 -1.500
ix Bollnäs -1.960 .2.000 -500 -1.000 -1.500 åx Gävle 457 -713 .500 -713 .713

X Hofors -1.613 -1.669 -500 -1.000 -1.500 i
X Hudiksvall -l.787 -1.843 -500 -l.000 -1.500
X Ljusdal -1.705 -l.76l -500 -1.000 -l.500

NordanstigX -1.546 -l.602 -500 -1.000 -1.500 g
X Ockelbo -898 -954 -500 -954 -954
X Ovanåker -2.l0l -2.000 -500 -1.000 -l.500
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lnlörandeülligg/avdngRörliga
Fjärde Andra Tredje Fjärde ochoch Ful inf. Första

åretåret året infemte Året femtetillägg
avdrag

Krlhv Krllnv Kr/lnv Kr/lnv KrllavKrlhv

-304 -112 04.000 -56 -704
0 0-90 0 0 0

02.010 1.922 3.000 2.000 1.000

-56 0 0 0 0-486
0 0-1.344 -56 844 344

0 0 0 0-374 -56
146 1.500 1.000 500 0-2.000

-907 -56 407 0 0 0
-112 0851 -56 -704 -304

0 0-761 -56 261 0
146 0-1.646 -56 1.146 646
500 0-2.000 394 1.500 1.000

-104 0104 -56 -104 -104
-845 -56 345 O 0 0

-56 0 0 0 0-39
1.500 1.000 500 0-2.000 -38

0 0-313 -56 O 0
0 0-1.346 -56 846 346

-l.864 -56 1.364 864 364 0
O-832 -56 332 0 0

1.500 500 0-2.000 4 1.000
-56 492 0 0-1.492 992

-1.l55 -56 655 155 0 0
0-2.000 368 1.500 1.000 500

375 500 0-2.000 1.500 1.000
-56 .498 998 498 0.998 1

-2.000 1.036 1.500 1.000 500 0
73-1.573 -56 1.073 573 0

-2.000 218 1.500 1.000 500 0
-1.655 -56 1.155 655 155 0

-927 -56 427 0 0 0
1.000 500 0-2.000 818 1.500

-803 -56 303 0 0 0
2 0-1.502 -56 1.002 502

0-1.799 -56 1.299 799 299
-2.000 -40 1.500 1.000 500 0

-56 0 0 0-713 213
-1.669 -56 1.169 669 169 0
-1.843 -56 1.343 843 343 0
-1.761 1.261 761 261 0-56

102 0-1.602 -56 1.102 602
0 0-954 -56 454 0

1.000 500 0-2.000 101 1.500
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Tabell 4 Fom.

lntilruförindrlngLin Kommun
lnforandeperiodenInkl. fastExkl. fast

Andra Tredjelnfirande- införande- Första
m:året Årettillägg tillägg

avdragavdrag
Kr/lnvKrllnv Kr/lnv KrllnvKrllnv

4.000-1.ooo 4.000Min -5385 4.000
.90 .90 -90Medel -90 -90

1.8992.010 1307 1.706Max 2.066

.S00.B84 .500 -1.000Sandviken -1.828
-500 -1.000 .500-1.486 .542Söderhamn

.500.500 -l.000-1.481 .537Härnösand
-1.000 .S00-2.705 -2.000 -500Kramfors
-1.000 .245-l.245 -sooSolleñeå -1.l89

-l.500-1.720 .776Sundsvall
-l.500-2.000 -l.000Timrå -2.211

Ånge -467-467-411
Örnsköldsvik -l.500-2.064 -2.000

-l.090Berg .034 .090
Bräcke 233 177

198366 310Härjedalen
-841-785 -841Krokom

195 139Ragunda
84 28Strömsund

Åre -658-602 -658
Östersund -985-985-929

.500-1.607 .500 4.000Bjurholm .551
76Dorotea 243 187

-434 -434Lycksele -378 -434 -434
91 35Malå

.4s7 -457-401 -457 457Nordmaling
-l.000 -l.40l.345 -1.40l -500Norsjö
4.000 -l.l47Robertsfors .091 -l.147 -500
-l.000 -l.500-2.102 -2.000 -sooSkellefteå
-1.000 -l.500.890 -1.946 -500Sorsele

142446Storuman 502
-825 -825-769 -825 -500Umeå

-129-129-73 29 -129Vilhelmina
-l.000 -1.500-1.922 -1.978 -500Vindeln
-l.000 -l.500-2.000 -500Vännäs -2.985

Åsele -1.000 -l.500-1.487 .543 .500
224 417584 528Aáeplos

-sar -861-805 -861 -500Arvidsjaur
-l.500-1.000-3.596 -2.000 -500Boden
-l.500-1.000-3.922 -2.000 -500Gällivare
-l.S00-1.000164 -2.000 -500Haparanda -2.

-1.000 -l.500-2.000 -500Jokkmokk -2.381
-l.500.500 -l.000-3.238 -2.000Kalix
-l.500.500 -l.000-3332 -2.000Kiruna
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Rörliga lnfárandeülligg/avdrag
Fjärde och Fast int". Första Andra Tredje Fjärde och
femte året året int året årettillägg femte

avdrag
Kr/lnv Kr/lnv Kr/lnv Kr/hv Kr/llv Kr/llv

4.000 -56 -704 -304 -112 0
-90 0 0 0 0 0

2.010 1.922 3.000 2.000 1.000 0

-1.884 -56 1.384 884 384 0
-1.542 -56 1.042 542 42 0
-1.537 -56 1.037 537 37 0
-2.000 705 1.500 1.000 500 0
-1.245 -56 745 245 0 0
-1.776 -56 1.276 776 276 0
-2.000 211 1.500 1.000 500 0

-467 -56 0 0 0 0
-2.000 64 1.500 1.000 500 0
-1.090 -56 590 90 0 0

177 -56 -177 -177 -112 0
310 -56 -310 -304 12 0

-841 -56 341 0 0 0
139 -56 -139 -139 -112 0
28 -56 -28 -28 -28 0

-658 -56 158 0 0 0
-985 -56 485 0 0 0
.607 -56 1.107 607 107 0
187 -56 -187 -187 -112 0

-434 -56 0 0 0 0
35 -56 -35 -35 -35 0

-457 -56 0 0 0 0
-1.401 -56 901 401 0 0
-1.147 -56 647 147 0 0
-2.000 102 1.500 1.000 500 0

.946 -56 1.446 946 446 0
446 -56 -446 -304 12 0

-825 -56 325 0 0 0
-129 -56 0 0 0 0

-1.978 -56 1.478 978 478 0
-2.000 985 1.500 1.000 500 0

.543 -56 1.043 543 43 0
528 -56 -528 -304 -112 0

-861 -56 361 0 0 0
-2.000 1.596 1.500 1.000 500 0
-2.000 1.922 1.500 1.000 500 0
-2.000 164 1.500 1.000 500 0
-2.000 381 1.500 1.000 500 0
-2.000 1.238 1.500 1.000 500 0
-2.000 1.332 1.500 1.000 500 0

9 14-1505
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Tabell 4 Pom.

IntiktsförindrlngLin Kommun
lnförandeperlodenInkl. fastExkl. fast

TredjeAndralnlörande- Förstainförande-
inÅretårettilläggtillägg

avdrag avdrag
Kr/InvKrllnv KrllnvKr/invKrlinv

4.0004.0004.000 .000-5385Min
-90 -90-90 -90-90Meda

1.706 1.8992.010 1.3072.066Max

.500.000-2.000 -500-3.427Luleå
-1.000 .5004.858 -5004.802Pajala

.000 .500-500-2.649 -2.000
Älvsbyn -LOOO .500-500-2.955 -2.000
Överkalix -1.000 .500-500-2.496 -2.000
Övertorneå 579 772179939 883
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Rörliga lnförnndeülligg/avdrag
Fjärde och Första Fjärde ochAndra
femte året året året åretfemte

Krnnv Kr/lnv Kr/llv

4.000 -704
.90 o

3.000

-2.000

-2.000
-2.000
-2.000
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kommungrupperlin ochförgenomsnittBefolknlngsvlktade4 Forts.Tabell

Intiktslörind rlng
lnförandeperiodenInkl. fastExkl. fast

TredjeAndraFörstalnlörande-nde-lnñra
åretÅretårettilläggtillägg

avdragavdrag
Kr/lnvKrllnvKr/invKrllnvKr/inv

Lin

18113519215247Stockholm
32221833389445Uppsala
-73-129-77662Södermanland
2761493357Östergötland 413
-8253168-3224Jönköping -
81-36-92162218Kronoberg

-152-164-155-92-36Kalmar
-705-692-439-705-649Blekinge
13119-84205261Kristianstad
414316137478511Malmöhus
-27-79-733894Halland
255124-19333389ochbohusGöteb.
19377-37274330Älvsborg
-22-63-793288Skaraborg

-919-756-447.002-962Värmland
-131-154-197-113-69Örebro
-794-694-41l-857-830Västmanland
.382-989-500-1.622-1.778Kopparberg

-1.245-910-500.449.402Gävleborg
.427-975-498-1.72687Västernorrland
-612-630-340-586-530Jämtland
-997-793-452.177-1.203Västerbotten

-1.401-942477.858-2.946Norrbotten

4472540558614Gotland
1.5491.3569561.6601.716Malmö

9147213211.0251.081Göteborg

Kommugrnpp

9357423431.0461.102Storstäder
101-76-38-104-90 -Fömner
-43-76-85-34-32städerStörre
82-3-313-221-419-517städerMedelstora

-649-526-32610-7684lndtnstrikommuner
-126-16875l-86-34Landsbygdskommuner - -741-579-332-797-761Glesbygdskommuner
-656-52424-3-757-796Övriga,större
-479-426-272-526-542Övriga,mindre
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lnförandeülligglavdragRörliga
Tredje Fjärde ochAndrainf. FörstaFjärde Fastoch

åretåret femteåretårettilläggÅretfemte
avdrag

Kr/invKrlhvKr/hvKr/invKr/lnvKr/llv

.33.79-196-32215
-67-171-356-56
-78-135-83-56
.so.207.354-56357
.50-136 -121-56-32
-so-254 -197.56162
-60.56.92

266.7o5
-74-289-56205

-340.34473
.56 .11238

.352.56

.311274
4 .111-5632

55541-l.002
-8445-113

-27 446.357
157 1.122-1.622

94947.L449
1.22761-1.726

247-56-586
724-l.l77 26

1.381-l.858

.304.56 -558558
-304.704.561.660

.112.304.56 -7041.025





SOU 1994: 144 Bilaga 6 263

Tabell 5 Inkomstutjämning för kommunerna med beredningens
förslag, 1994 års nivå

skatteunderlaget enligt 1993 års taxering har räknats till 1994 årsupp
nivå. länsvisaDe skattesatserna 95 % den genomsnittligamotsvarar av
skattesatsen i riket för år 1994 med justeringar för länsvisa avvikelser

1994 på grund genomförda skattevåxlingar mellan kommunert.o.m. av
och landsting till följd huvudmannaskapsförändringar inom äldreom-av

och Tillägg och avdrag har beräknats skillnadensorg omsorger. som
mellan och riksgenomsnittlig skattekraft multiplicerad med denegen
länsvisa skattesatsen.
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nivåårs1994förslag,beredningensmedkommunernalnkomstntjimnlng lörTabell 5

TilläggnlligglSkatte-LinsvlsEgenSkatte-Skatte-KommunLin
avdrag avdragintäkterskatte-skatte-kranunderlag

Inkomst-Inkomst-satssats
utjämningutjämning

KrnnvMllLkr.M11J.kr.Mlljskkr.

-9483016,8713,2071,2Mln
17,5418,46100,0Medel

4.87419,0021,93161,2Max

-228-15,81.175,516,8717,60101,466,79Botkyrka
-9.830-278,2584,016,8713,45161,243,42Danderyd
-2.294366,116,8716,55114,322,12Ekerö
-1.521-97,01.216,416,8718,30109,566,47Haninge
-2.077-156,61.438,016,8717,75112,981,01Huddinge
-3.980-229,21.186,916,8717,35124,868,41Järfälla
-7.866-301844,316,8715,52149,054,40Lidingö
-3.799-255,01.268,316,8716,05123,779,02Nacka
1.31264,4732,116,8717,0591,842,94Nomälje

-1.112-25,0396,616,8717,30106,922,92Nynäshamn
-2.346-30,1238,816,8717,05114,614,01Salem
-1.678-54,6591,516,8717,30110,434,19Sigtuna
-3.742-198,11.003,616,8716,15123,362,14Sollentuna
-3.224-172,3892,016,8714,60120,161,10Solna
-3.239-2.242,912.513,716,8715,80120,2792,01Stockholm
-2.604-80,8569,616,8716,60116,234,31Sundbyberg

-823-67,01.406,016,87105,181,51Södertälje
-2.779-97,6654,916,8716,70117,339,22Tyresö
-5.755-335,0993,516,8713,20135,875,26Täby
-1.906-37,8376,316,8717,80111,921,14Upplands-Bro
-2.808-100,5712,216,8717,80117,540,01Upplands-Väsby
-1.420-32,8380,116,8715,90108,823,90Vallentuna
-1.478-10,9127,916,8716,70109,27,66Vaxholm

-292-7,3420,816,8717,30101,824,32Värmdö
-1.793-56,6527,616,8715,80Österåker 111,233,39

78828,5612,317,2718,7095,232,74Enköping
-1.414-23,3306,517,2718,00108,617,03Håbo
2.02941,2333,417,2719,7087,716,92Tierp

112,03.049,917,2718,0599,9168,97Uppsala
3893,6175,717,2720,20Älvkarleby 97,68,70

1.41531,8395,417,2720,20Östhammar 91,419,58
47,71.644,517,6019,8796,882,76Eskilstuna

1.49526,0297,717,6019,7791,1Flen
1.96519,0151,417,6018,6788,38,11Gnesta
1.44748,1539,317,6018,6791,428,89Katrineholm

-89-4,3864,217,6018,67100,546,29Nyköping
-2.357-28,8258,517,6019,47114,113,28Oxelösund

3941,21491,517,6018,6797,626,33Strängnäs
-587-5,8183,317,6018,67103,59,82Trosa

2.21721,9159,917,6019,5786,88,17Vingåker
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Tabell 5 Porta.

Lin Kommun Skatte- Skntte- Egen Linsvls Skatte- Illligg/ Illligg/
avdragunderlag kraft skatte- skatte- Intäkter avdrag

lnkomst- Inkomst-sats sats
utjimnlng utjämning

Mujakkr. Mlljkr. Mmm. Kr/lnv

Min 71,2 13,20 16,87 .9830
Medel 100,0 2718,46 17,54
Max 161,2 21,93 19,00 4.8745

j E Boxholm 4,58 85,0 18,35 16,92 84,0 13,6 2.410
i Finspång 20,81 94,3 19,50 16,92 405,8 21,2 915

E Kinda 8,13 80,8 19,60 16,92 159,3 32,6 3.086
Linköping 122,65 100,2 17,85 16,92 2.189,3 -5,0 .39
Mjölby 22,32 89,4 18,10 16,92 404,0 44,7 1.705
Motala 37,22 92,2 53,1 1.25219,10 16,92 710,9
Norrköping 112,20 97,5 19,65 2.204,7 48,4 40116,92

E Söderköping 11,60 88,1 18,80 16,92 218,1 26,5 1.919
E Vadstena 6,85 93,8 18,45 16,92 126,3 7,6 991

Valdemarsvik 79,26,74 19,35 16,92 130,4 29,9 3.344
E Ydre 3,16 77,7 17,35 54,8 15,3 3.58416,92

ÅtvidabergE 10,93 90,6 18,10 16,92 197,9 19,2 1.512
Ödeshög 3.756E 4,34 76,7 18,35 16,92 79,7 22,3

1 Aneby 5,14 73,8 18,25 17,07 93,7 31,1 4.251
1 Eksjö 15,57 90,3 19,00 17,07 295,9 28,7 1.582
1 Gislaved 26,44 93,8 18,00 17,07 475,9 29,8 1.007
1 Gnosjö 8,80 94,4 17,50 154,0 8,9 91317,07
1 Jönköping 104,33 96,4 18,20 17,07 1.898,8 65,5 577
1 Nässjö 26,59 90,9 18,85 1.47417,07 501,3 45,3
1 Sävsjö 81,1 18,009,28 17,07 167,1 37,0 3.076
1 Tranås 15,23 89,5 19,00 17,07 289,4 30,4 1.699.1 Vaggeryd 10,14 86,1 18,00 17,07 182,5 27,8 2.251
1 Vetlanda 23,35 88,2 18,60 17,07 434,3 53,3 1.917
1 Värnamo 28,70 95,9 18,50 17,07 531,0 21,1 671
G Alvesta 16,23 86,1 18,75 17,82 304,3 46,6 2.355
G Lessebo 7,45 2.36586,1 19,25 17,82 143,3 21,5
G Ljnngby 23,67 90,2 18,25 17,82 432,0 45,7 1.657
G Markaryd 8,73 85,7 19,25 17,82 168,1 26,0 2.427
G Tingsryd 11,04 79,6 17,82 212,5 50,5 3.46319,25
G Uppvidinge 8,52 2.43385,7 19,75 17,82 168,4 25,4
G växjö 66,22 97,6 19,00 17,82 1.258,1 29,2 410

ÄlmhultG 13,92 91,7 22,3 1.39916,75 17,82 233,1
Borgholm 8,05 71,2 57,9 4.87418,20 17,77 146,6
Emmaboda 1.3549,23 92,0 19,00 17,77 175,4 14,3
Hultsfred 13,79 86,6 18,70 17,77 258,0 37,9 2.266
Högsby 5,28 78,6 19,30 17,77 101,8 25,5 3.617
Kalmar 52,28 95,9 18,70 17,77 977,6 39,8 694
Mönsterås 11,38 89,9 1.71219,20 17,77 218,5 22,8
Mörbylånga 10,94 83,2 39,3 2.84718,20 17,77 199,1
Nybro 17,88 90,5 18,60 17,77 332,6 33,2 1.601
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5 Forts.Tabell

nlligg/Hlligg/Skatte-LinsvlsEgenSkatte-Skatte-KommunLin
avdragavdragintäkterskatte-kran skatte-underlag

Inkomst-Inkomst-satssats
utjämningutjämning

Kr/lnvMlljkr.Mlljh.

-983016,8771,2MIn
2717,54100,0Medel

4.87419,00161,2Max

51614,0464,417,7796,925,03Oskarshamn
4.37735,1108,674,15,66Torsås
2.26436,2243,217,7786,6Vimmerby
1.75569,6641,217,7789,633,84Västervik
3.141181,4879,017,5481,244,62Gotland

47915,1543,317,0297,029,05Karlshamn
1.15869,1967,417,0292,952,72Karlskrona

3,0255,417,0298,714,03Olofsström
1.44042,0460,517,0291,125,30Ronneby
1.98832,8254,117,0287,713,77Sölvesborg
1.17914,9203,417,3792,911,21Bromölla
1.79825,3212,317,3789,111,93Båstad
1.89193,5721,417,3788,641,70Hässleholm
1.73228,2252,717,3789,5Klippan
1.02774,91.192,317,3718,3093,865,15Kristianstad
1.91526,0212,317,3788,411,44Osby

7,0122,317,3794,36,69Perstorp
2.65454,2290,317,3783,916,31Simrishamn
3.83448,6165,017,3776,89,27Tommelilla
1.765Åstorp 23,2204,517,3718,3089,311,18
1.06638,0540,9Ängelholm 17,3793,631,72
3.1821,03126,7Örkelljunga 17,3716,9580,77,48
1.99530,2237,917,37Östra 18,8087,912,65Göinge
1.38719,8227,417,5218,2791,712,45Bjuv
-330-4,7260,017,5218,62102,013,96Burlöv

1.65546,8442,717,5218,2790,124,23Eslöv
16,11.936,817,5218,3799,1105,43Helsingborg

-19-0,4376,817,5217,2721,82 100,1Höganäs
3.15243,3183,417,5217,2781,110,62Hörby
2.18029,2202,417,5218,271,081Höör

1934,6388,217,5217,1798,822,61Kävlinge
61922,5624,417,5218,7796,333,27Landskrona

-2.74148,0325,217,5216,7716,41Lomma
26024,51.588,417,5218,0288,15 98,4Lund
41097,33.970,917,5418,0097,5220,61Malmö

3.10051,5212,817,5216,5281,412,88Sjöbo
2.30631,8206,717,5218,2711,31Skurup
-822-15,2315,217,5217,02104,918,52Staffanstorp

2.12227,4198,917,5287,310,74Svalöv
66712,0300,117,5218,2796,016,42Svedala
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Tabell 5 For-ta.

Lin Kommun Skatte- Skatte- Egen Linsvls Skatte- nlligg/ Illliggl
underlag kran skatte- skatte- intäkter avdrag avdrag

Inkomst-sats Inkomst-sats
utjämning utjämning

M11.sklm MlljJrr. Krllnv

Mln 71,2 13,20 16,87 -9330
Medel 100,0 18,46 17,54
Max 161,2 21,93 19,00 4.874

Trelleborg 33,19 94,0 18,27 17,52 606,3 36,9 995
Vellinge 31,66 114,3 16,77 17,52 531,0 -69,6 -2.392
Ystad 22,55 92,5 18,52 17,52 417,7 31,9 1.246
Falkenberg 31,65 86,2 19,05 18,62 602,8 94,4
Halmstad 73,69 94,3 18,05 18,62 1.330,1 82,4 1.004
Hylte 9,09 86,2 18,55 18,62 168,7 27.1 2.448
Kungsbacka 58,31 104,0 19,35 18,62 1.128,3 -42,1 .715
Laholm 78,7 19,05 18,62 328,9 86,8 3.768
Varberg 43,36 89,5 20,05 18,62 869,5 95,1 1.867
Göteborg 438,96 105,6 18,80 17,54 8.252,4 408,0 -934
Härryda 28,34 105,6 20,02 18,77 567,4 -28,1
Kungälv 34,07 101,4 20,27 18,77 690,6 -8,9
Lysekil 13,37 91,5 21,47 18,77 287,1 23,4
Munkedal 8,91 84,7 21,77 18,77 194,0 30,2
Mölndal 55,61 109,7 18,47 18,77 1.027,1 -92,7
Orust 12,02 84,0 20,77 18,77 249,7 42,9
Partille 32,06 107,3 19,87 18,77 637,1 -40,8
Sotenäs 8,37 89,2 19,77 18,77 165,5 19,1
Stenungsund 18,88 101,7 20,77 18,77 392,1 -5,9
Strömstad 8,79 84,9 21,22 18,77 186,5 29,3
Tanum 9,07 76,6 20,77 18,77 188,3 51,9
Tjörn 12,61 90,7 19,77 18,77 249,2 24,2
Uddevalla 43,72 95,0 21,52 18,77 940,7 43,2
Öckerö 9,87 90,8 19,57 18,77 193,2 18,8
Ale 23,39 97,6 20,00 17,92 467,8 10,1
Alingsås 30,53 93,8 20,15 17,92 615,2 36,4
Bengtsfors 10,00 90,7 20,35 17,92 203,5 18,5
Borås 96,11 97,8 19,10 17,92 1.835,8 39,6
Dals-Ed 4,06 79,8 20,65 17,92 18,5
Färgelanda 5,85 81,8 20,05 17,92 117,4 23,3
Herrljunga 7,76 83,6 18,75 17,92 145,4 27,3
Lerum 34,07 105,1 19,25 17,92 655,8 -29,4
Lilla Edet l 1,18 88,7 20,55 17,92 229,8
Mark 27,65 86,6 19,15 17,92 529,6 76,4
Mellerud 8,05 80,4 19,85 17,92 159,8 35,2
Svenljunga 8,79 81,9 19,25 17,92 169,3 34,9 3.093
Tranemo 10,63 89,4 18,60 17,92 197,7 22,6 .8071
Trollhättan 49,94 101,3 19,75 17,92 986,3 1,9 -230
Ulricehamn 19,08 87,2 18,25 17,92 348,3 50,2 182
Vårgårda 8,24 81,9 18,85 17,92 155,3 32,7 3.094
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S For-ts.Tabell

TilläggIllligg/Skatte-LinsvlsEgenSkatte-Skatte-KommunLin
avdragavdragintäkterskatte-skatte-kraftunderlag

Inkomst-Inkomst-satssats
utjämningutjämning

KrllnvMilLkr.Mlljdrr.MllLskkr.

-983016,8713,2071,2Mln
17,5418,46100,0Medel

4.87419,0021,93161,2Max

1,3708,517,9220,5099,834,56Vänersborg
1.51920,3238,020,55Åmål 91,111,58 17:77 3.73722,884,518,7077,9Essunga 2.16569,1495,517,7718,7087,226,50Falköping
2.91193,217,7719,2082,84,85Grästorp
3.14320,2102,217,7720,5081,44,99Gullspång
2.40933,3212,917,7718,8585,811,29Götene
2.15220,6136,717,7717,2087,37,95Habo 2.36321,8144,917,7719,2086,07,54Hjo
1.30510,3133,817,7719,3592,36,91Karlsborg
1.48253,9603,717,7719,1091,231,61Lidköping

29,1428,917,7793,021,88Mariestad 18:20 20,9107,717,7783,45,92Mullsjö
22,4321,717,7719,4592,9Skara
17,0826,017,7718,1597,945,51Skövde
25,5160,817,7717,4586,59,22Tibro . 29,2207,717,7718,9586,910,96Tidaholm
38,6151,017,7719,3578,27,80Töreboda
56,6242,517,7718,7080,312,97Vara
57,8438,418,1219,4587,622,54Arvika
28,3143,518,1219,5582,57,34Eda
20,6221,918,1219,5590,911,35Filipstad
21,4215,618,1220,4589,9Forshaga

182,518,1220,4590,58,93Grums
10,7294,518,1220,3596,114,47Hagfors
-7,0279,318,1220,15102,913,86Hammarö

-49,11.520,118,1219,80103,776,77Karlstad
19,7213,418,1220,0590,810,64Kil
24,7486,018,1220,8594,523,31Kristinehamn
6,485,118,1220,5592,14,14Munkfors

10,887,118,1219,8088,14,40Storfors
38,4223,018,1219,8584,111,24Sunne
31,3302,619,9589,815,17Säffle
35,1252,818,1220,5586,412,30Torsby
35,2147,818,1219,30Årjäng 79,87,66
24,0198,117,2719,2088,110,32Askersund
12,2203,417,2719,6093,610,38Degerfors
19,1281,517,2719,2093,014,66Hallsberg
8,4159,017,2719,7094,38,07Hällefors

-29,7660,517,2719,70105,433,53Karlskoga
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Tabell Fans.5

Illligg/ TilläggLinsvis Skatte-EgenSkatte-Lil Skatte-Kommun
avdragIntäkter avdragskatte-kraft skatte-underlag

Inkomst- Inkomst-satssats
utjämning utjämning

MilLkr.Mllj.kr.Miljskkr.

16,8771,2 13,20Mln
17,54100,0 18,46Medel
19,00161,2 21,93Max

17,517,27 316,594,4 18,7016,93Kumla
4,0132,119,70 17,276,71 96,6Laxå

27,8423,419,20 17,2722,05 93,2Lindesberg
12,0106,519,70 17,275,41 88,6Ljusnarsberg
12,5180,319,00 17,279,49 92,9Nora

Örebro 2.264,2 32,119,50 17,2798,4116,11
7,5268,819,95 17,9713,47 97,0Arboga

277,020,90 17,9713,26 102,1Fagersta
-2,4313,119,90 17,9715,73 100,9Hallstahammar
43,5215,719,90 17,9710,84 81,7Heby
9,017,97 151,093,9 19,807,80Kungsör

24,4478,820,25 17,9723,65 94,6Köping
6,217,97 120,594,6 20,006,02Norberg

42,117,97 385,489,0 20,4018,89Sala
88,4 11,517,9787,4 19,904,44Skinnskatteberg

3,117,97 206,119,4010,63 98,4Surahammar
457,917,97 2.310,2124,54 107,6 18,55Västerås

16,7478,321,43 19,0022,32 96,2Avesta
977,3 6,419,0099,3 21,78Borlänge 44,87

-24,71.102,320,63 19,0053,43 102,5Falun
185,2 22,120,93 19,008,85 88,4Gagnef

31,2309,121,18 19,00Hedemora 14,60 89,9
31,2269,020,78 19,0012,95 88,7Leksand
5,821,93 19,00 588,826,85 98,9Ludvika

205,2 21,020,93 19,009,80 89,8Malung
391,4 30,921,45 19,0018,25 91,8Mora

23,1125,382,6 21,68 19,005,78Orsa
27,319,00 197,086,8 20,93Rättvik 9,41

264,0 5,121,78 19,0012,12 97,8Smedjebacken
24,219,00 205,310,05 88,7 20,43Säter
24,519,00 127,06,11 82,6 20,78Vansbro

Älvdalen 24,719,00 141,621,4390:9 41,418,50 17,07 448,924,27Bollnäs
-60,717,07 1.655,5104,2 18,6588,77Gävle

0,517,07 221,199,7 20,0011,06Hofors
42,5661,219,25 17,0734,35 93,2Hudiksvall

17,07 346,586,3 20,00Ljusdal 17,33
33,117,07 167,582,0 19,00Nordanstig 8,81
15,819,50 17,07 102,05,23 84,9Ockelbo
32,2205,985,2 19,00 17,0710,84Ovanåker
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Tabell 5 170m.

lllligg/Linsvla Skatte-Skatte- EgenSkatte-Lin Kommun
avdrag avdragIntäkterskatte-underlag kraft skatte-

Inkomst- Inkomst-antasats
utjämningutjämning

Kr/lnvMlljjrr.Miljaklrr.

16,8713,2071,2Mln
18,46 17,54100,0Medel
21,93 19,00161,2Max

4,017,07 734,599,4 19,7537,19Sandviken
28,417,07 498,518,8026,52 94,lSöderhamn

1,918,12 541,120,8026,01Härnösand
418,9 45,318,1289,1 20,6020,33Kramfors

39,7439,720,85 18,1221,09 90,6Sollefteå
-119,91.936,420,05 18,1296,58 107,3Sundsvall

5,9353,520,10 18,1217,59 98,2Timrå
Ånge 218,8 20,820,55 18,1290,310,65
Örnsköldsvik 1.031,0 33,118,1296,7 19,0554,12

128,5 32,617,6277,3 20,356,31Berg
22,0136,820,05 17,626,82 84,5Bräcke
29,0207,020,55 17,6210,08 85,9Härjedalen
42,2233,220,00 17,621,66 83,0Krokom 1
14,916,220,55 17,62 15,65 87,0Ragunda
39,917,62 259,984,8 20,5512,65Strömsund

Åre 157,1 29,620,05 17,6282,47,84
Östersund -4,31.086,619,15 17,6256,74 100,4

8,345,717,722,27 82,9Bjurholm
61,0 10,420,65 17,7283,5Dorotea

12,417,72 256,120,1012,74 94,8Lycksele
6,471,690,7 20,40 17,723,51Mall

125,9 24,817,7282,1 19,65Nordmaling 6,41
10,817,72 89,187,7 20,40Norsjö 4,37
25,017,72 120,680,9 20,15Robertsfors 5,99

.403,4 44,520,15 17,72 196,5Skellelleå 69,65
10,256,120,65 17,722,72 82,5Sorsele
15,017,72 128,620,156,38 88,3Storuman
4,417,72 1.873,199,7 20,35Umeå 92,05

20,817,72 141,720,656,86 85,4Vilhelmina
19,9101,119,65 17,7282,1Vindeln 5,14
19,8145,220,15 17,727,21 86,5Vännäs

Åsele 10,568,217,723,30 84,8
5,667,720,85 18,423,25 91,4Arjeplog

135,6 8,015 18,4294,2 19,Arvidsjaur 7,08
589,7 -1,818,42100,3 20,20Boden 29,19

-27,818,42 474,7107,1 20,9022,71Gällivare
33,4166,119,35 18,428,58 82,6Haparanda
4,7123,095,9 20,456,01Jokkmokk

366,5 2,418,4299,3 20,2018,14Kalix
-55,821,20 18,42 593,4112,1Kiruna 27,99
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Tabell 5 Furu.

Lil Kommun
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förslag,beredningens 1994Strukturkostnadsutjämning medTabell 6
nivåårs

årligenuppdaterasverksamheter skaför deTillägg och avdrag res-som
uppdaterasinte skaoch kostnadsslagpektive övriga verksamheter som

uppräkningen tillnivå.för sig i års Förårligen har 1992summerats var
nettoprisindex använts.förändringen NPInivå har1994 års av

tillägg/avdragmellan kommunensStrukturkostnadsindex kvotenutgör
genomsnittliga kost-denkostnaden i riket ochplus genomsnittligaden

nuvarandeikostnaden densammanaden. genomsnittliga årDen som
invånare.system,dvs. 25 kronor413 per
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år: nivåTabell 6 Strukturkostnadsutjimning för kommunerna medberedningensiörslag, 1994

Lin Kommun 11uägg/ Tillägg Tillägg lllligg/ Struktur-
avdrag avdrag kostnadyavdrag avdrag

verksamheter övriga indextotalt nppriknat
uppdateras verksamheter till 1994som

årligen

Kr/inv Krlinv Kr/inv Kr/inv Procent

Min -2.072 -779 -2.168 -2318 90,9
Medel 0 0 -1 100m
Max 5.033 4.953 8.512 9999 13548

Botkyrka 1.006 275 1.281 105,4
Danderyd -158 275 100,5
Ekerö -573 475 -98 99.6
Haninge -664 275 -389 98.4
Huddinge 153 275 428 101,8
Jirfalla -785 275 -510 97,9
Lidingö -597 375 -222 99,1
Nacka 316 375 691 102,9
Norrtälje -798 52 -746 96,9
Nynäshamn -592 52 -541 97,7
Salem 275 739 103,1
Sigtuna -703 275 -428 98,2
Sollentuna 728 275 1.003 1.072 104,2
Solna -L911 375 -l.535 -1.641 93,5
Stockholm L706 2.599725 2.431 110,2
Sundbyberg 375 -31 -33 99,9
Södertälje -497 102 -396 -423 98,3
Tyresö -397 275 -122 -130 99,5
Täby -116 275 159 170 100,7
Upplands-Bro 189 275 465 497 102,0
Upplands-Väsby -16 275 259 277 101,1
Vallentuna -111 275 164 175 100,7
Vaxholm -L319 425 -894 -955 96,2
Värmdö -L609 475 -1.134 -1.212 95,2
Österåker -953 275 97,1-678 -725
Enköping -623 -529 95,2-1.152 -L231
Håbo -1.187 93,2-438 -L625 -L738
Tierp -260 98,9-2 -262 -280
Uppsala -235 -228 -244 99,0
Älvkarleby -25 98,0-443 -468 -501
Östhammar 239 -328 -88 -94 99,6
Eskilstuna -98 4442 -540 -577 97,7
Flen 4412 -124 -132 99,5
Gnesta 78 -105 -27 -28 99,9
Katrineholm 65 -625 -561 -600 97,6
Nyköping -197 -455 -652 -697 97,3
Oxelösund -749 -627 -L376 -L471 94,2
Strängnäs -589 -281 96,3-870 -931
Trosa -333 -492 -825 -882 96,5
Vingåker -317 -527 -844 -902 96,5
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Tabell 6 Forts.

Illligg/TilläggTillägg TilläggLin Kommun
kostnads-avdragavdrag avdragavdrag

Indextotalt uppriknatövrigaverksamheter
till 1994verksamheteruppdaterassom

årligen
Krlinv ProcentKr/invKr/inv Kr/lnv

90,9-2318-2.l68-2.072 -779Mln
100,0-100Medel
135,89.0998.5124.9535.033Max

98,6-346-324228 -552E Boxholm
-751 97,0-702-205 -498E Finspång
779 103,1728-101829E Kinda

95,3-1.201-287 -1.123-836E Linköping
96,6-863-500 -807-307E Mjölby
97,5-638-117 -480E Motala

100,5126-385 117503E Norrköping
99,4-155-145-246101E Söderköping
96,5-894-534 -836-302E Vadstena
99,6-110-197 -10394E Valdemarsvik

788 103,1737487 250E Ydre
Åmuwm 95,8-1.063-994-563 -431E
Ödeshög 95,9-975 -1.042-398-577E

101,2275 294-510785F Aneby
100,0-7-409402F Eksjö
95,0-l.259-1.178-480-697F Gislaved
95,7-1.094-442 -L023-581F Gnosjö
97,8-567-294 -531-237F Jönköping
94,8-1.319-398 -L234-836F Nässjö
97,2-702-657-165 -492F Sävsjö
96,6-861-806-409-396F Tranås
96,9-780-730-348 -381F Vaggeryd
97,4-653-429 -611-182F Vetlanda
95,9-976 -1.044-456-520F Värnamo

101,8453423889G Alvesta
799 103,1747-484L231G Lessebo

97,2-723-489 -676-187G Ljungby
98,6-35028-527199G Markaryd

101,2314294775 -482G Tingsryd
103,7938877-220L097G Uppvidinge
95,9-963 -1.029-376-587G Växjö

Älmhult 97,6-621-581-52 -529G
102,0506-337 474811H Borgholm
93,44.680-L571-L015 -556H Emmaboda
98,1-473-402-41H Hultsfred

107,51.907L78469L714H liössby
95,3-1.l91-372 -1.114-743H Kalmar
95,7-1.091-L021-320-701H Mönsterås
97,8-549-370 -514-143H Mörbylånga
96,4-916-524 -856-332H Nybro
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Tabell 6 Fem.

Illlägg/ Struktur-Tillägg Tillägg Tillägg/Län Kommun
kostnads-avdrag avdragavdrag avdrag

uppräknat indextotaltverksamheter övriga
1994verksamheter tilluppdaterassom

årligen
ProcentKr/inv Kr/inv KrllnvKr/lnv

-2.318 90,9-2.168-2.072 -779Min
100,000 0Medd
135,88.512 9.0995.033 4.953Max

-856 96,6-478 -801H Oskarshamn -323
183 100,7-324 172H Torsås 496

-l.217 95,2-509 -1.138Vimmerby -629H
-296 98,8-393 -277H Västervik 116
846 103,3871 791l Gotland -80

94,9-1.298-640 -575 .214K Karlshamn
-474 98,i-419 -444K Karlskrona -25

-1.717 93,2-535 -1.606K -1.070Olofsström
-854 96,6-389 -799K Ronneby -410

-1.442 94,3-421 -1.349K Sölvesborg -929
-1.558 93,9-882 -575 -1.457L Bromölla
-l.777 93,0-l.095 -568 -1.662L Båstad

.304 94,9-545 -1.220L Hässleholm -675
94,8-478 .225 -1.310-747L Klippan
97,2-664 -71057 -307L Kristianstad

-546 97,9-514 -511L 3Osby
484 98,1-642 -453L Perstorp 190
-996 96,1-464 -932L Simrishamn -468
-589 97.7-210 -341 -551L Tommelilla

Åstorp -598 97,6-57 -502 .559L
Ängelholm 94,1-1.393 -1.489-848 -545L
Örkelljunga 93,9-1.542-868 -575 -l.443L
Östra -133 99,5-470 -125L Göinge 346

95,4-l.l70-448 -646 -l.094M Bjuv
98.8-275 -294287 -562M Burlöv
97,8-518 -554-122 -397M Eslöv
99,4-140 -149Helsingborg 32 -172M
96,3-889 -951M Höganäs -197 -692
97,7-57760 -601 -540M Hörby
96,7-577 -781 -835M Höör -204

.482 94,2699 .386M Kävlinge -687
99,0-244259 -487 -228M Landskrona

-2.14l 91,6-1.225 -779 -2.003M Lomma
98,1-448 -47950 -298M Lund

103,7-208 889 951Malmö 1.097M
96,1-918 -981Sjöbo -415 -503M

-825 96,8-209 -563 -772M Skurup
93,1-618 .647 -1.761Staffanstorp -1.029M

-451 98,2-399 -422-23M Svalöv
-221 99,1-718 -206M Svedala 511
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Fans.Tabell 6

Struktur-IllliggllllligglTilläggTilläggLin Kommun
kostnads-avdragavdragavdragavdrag

indexnppriknattotaltövrigaverksamheter
1994tillverksamheteruppdaterassom

årligen
ProcentKr/lnvKrllnvKr/lnvKr/inv

90,9-2318-2.168-2.072Min
100,0-l0Medel
135,89.0998.5125.033Max

93,l.752-L639-720-919M Trelleborg
90,9-2.318-2.168-1.448M Vellinge
96,5-886-829-555-274M Ystad
96,7-832-778-459-318N Falkenberg

.046-979-521-457HalmstadN
97,5-641-599-591-9N Hylte

-2.056-1.923150-2072KungsbackaN
-1.269-l.l87-336-852N Laholm
-1.420-l.328-456-872VarbergN

217203981050 Göteborg
-957-895107-1.0020 Härryda

-L627-1.522-764.446KungälvO
584-51597LysekilO

-328-30729-337MunkedalO
-673-63066-696MölndalO
-495-463173-635O Omst

-52156-207O Partille
1.571L469-351.504O Sotenäs

-2.123-L986-1.979StenungsundO
461619-187Strömstad0
172161-23184Tanum0

-L303-L219278-L497TjörnO
-933-873-295-577UddevallaO
-43-40839Öckerö -879O

-886-828-235-593P Ale
-77-72-13967AlingsåsP

L0691.000-3591.359P Bengtsfors
-14838-403264P Borås

L067998984P Dals-Ed
430402-16418FärgelandaP
-933-872-394-478P Herrljunga
-848-79380-873P Lerum

-376-382P Lilla Edet
-299-280-37090P Mark
-771-722-271-451MellerudP

-L063-994-428-567SvenljungaP
-346-323-346P Tranemo
-868-812-472-340P Trollhättan
-194-182-478297UlricehamnP

-1.552-L451-346-1.105P Vårgårda
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Tabell 6 Forts.

Lin Kommun lllliggl Hlliggl Illligg/ Illliggl Struktur-
avdrag avdrag avdrag avdrag kostnads-

verksamheter övriga totalt nppriknat Index
uppdateras verksamheter till 1994som

årligen
Kr/lnv Krllnv Kr/lnv Krllnv Procent

4.072 4.168 .2313 90,9
-1 100,0

5.033 8512 9.099 135,1;

-239 -728 .779 96.9
-553 -1.095 -1.17o 95,4

-26 99,9
-522 97,9

822 -323 534 102,1
.512 -635 97,5
-239 -276 -550 97,8
491 479 100.1

-548 97,8
-573 -474 -1.119 95,6

-528 -l.l64 95,4
.525 -1.593 93,7

19 100.1
Skara -480 -216 99,1
Skövde .414 -1.254 95,1
Tibro -531 -1.352 94,7
Tidaholm -482 -566 97,8
Töreboda -365 .593 97,7
Vara .175 .491 98,1
Arvika 407 -989 96,1
Fda 219 92 100,4
Filipstad -300 576 102.3
Forshaga 100,8
Grums -398 -l.143 95,5
Hagfors -292 98,9
Hammarö .473 167 100,7
Karlstad -136 -l.197 95,3
Kil -320 -914 96,4
Kristinehamn 455 .997 96,1
Munkfors -185 99,3
Storfors 1.040 -206 892 103,5
Sunne 43 .212 99,2
Säffle -369 -359 -728 .779 96,9
Torsby 684 2.772 110,9.489Åáñns 130 661 102,6
Askersund 3a -316 -297 98,8
Degerfors -262 -521 -837 96,7
Hallsberg -336 -280 -658 97,4
Hällefors 1.286 -211 1.075 1.150 104,5
Karlskoga -274 414 -735 97,1
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Fom.Tabell 6

Struktur-lllligyTilläggTilläggTilläggLin Kommun
kostnads-avdragavdragavdragavdrag

indexupprilrnattotaltövrigaverksamheter
1994tillverksamheteruppdaterassom

årligen
ProcentKr/llvKr/lnv

90,9-7794.072Min
100,000Medel
135,84.9535.033Max

96.9-522-206Kumla
102,0-5371.018Laxå
101,3-335640Lindesberg
103,5-4541.283Ljusnarsberg
99,8-335283Nora

102,2-252774Örebro
96,1-528-406Arboga
99,2-22434Fagersta
94,2-965Hallstahammar
97,3-128-504Heby
94,8-794Kungsör
95,9-483-487Köping

102,61.087Norberg
97,5-624-276-307Sala

105,81.4652801.090Skinnskatteberg
99,5-120-20896Surahammar
95,5-l.145-358-713Västerås
97,7-579-40536Avesta 95,5-1.155-313-768Borlänge
98,6-344-248-73Falun

100.615014086Gagnef
100,379-175Hedemora
97,8-567-253-278Leksand
99,1-227-213-346134Ludvika

105,51.4101.3191.485-166Malung
99,450-141-s-132Mora

106,61.6741.566722844Orsa
102,9744335360Rättvik
96,7-827-283-491Smedjebacken

101,0246-408638Säter
107,81.9858141.043Vansbro
19,014.8382.8581.667Älvdalen
99,6-114-205Bollnäs
96,4-905-205-642Gävle
99,3-174-440277Hofors
98,7-337-307-sHudiksvall

103,4870-182996Ljusdal
103,4856431370Nordanstig
103,7949345543Ockelbo
98,1-4832074559Ovanåker
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Tabell 6 Furu.

Lin Kommun Tillägg Tillägg Tillägg Tillägg Struktur-
avdrag avdrag avdrag avdrag kostnads-

verksamheter övriga totalt nppriknat Index
uppdateras verksamheter till 1994som

årligen
Kr/lnv Krlinv Krllnv Krllnv Procent

Min -2.072 -779 -2.l68 -2318 90,9
Medel 0 0 -1 100,0
Max 5.033 4.953 8.512 9.099 135,3

Sandviken -778 -350 -1.127 -1.205 95,3
Söderhamn -408 -246 4355 .700 97,2
Härnösand 187 -201 .14 .14 99,9
Kramfors 886 .135 752 804 103,2
Solleñeâ 2.038 394 2.432 2.599 110,2

-779 -145 .925 -989 96,1
.522 -294 -816 -372 96,6

1.485 1.248 2.733 2.922 111,5
Örnsköldsvik 163 -306 -327 98,7
Bete 2.286 2.305 4.591 4.908 119,3
Bräcke 3.829 1.987 5.816 6.218 124,5
Härjedalen 2.196 2.978 5.174 5.532 121,8
Krokom 2.288 1.574 3.861 4.128 116,2
Ragunda 2.697 1.883 4.580 4.896 119,3
Strömsund 3.128 2.583 5.711 6.105 124,0
Åre 1.185 2.824 4.008 4.285 116,9
Östersund -551 494 .57 -61 99,8
Bjurholm 2.757 1.553 4.310 4.608 118,1
Dorotea 5.033 3.478 8.512 9.099 135,8
Lycksele 1.476 2.691 4.168 4.456 117,5
Malå 1.654 3.726 5.380 5.752 122,6
Nordmaling 2.292 1.202 3.494 3.736 114,7
Norsjö 877 2.648 3.525 3.768 114,8
Robertsfors 1.524 1.194 2.717 2.905 111,4
Skelleñeå -202 381 179 191 100,8
Sorsele 3.386 4.299 7.685 8.216 132,3
Storuman 1.839 4.207 6.045 6.463 125,4
Umeå -690 24 -713 97,2
Vilhelmina 3.297 3.961 7.258 7.760 130,5
Vindeln 1.723 1.452 3.175 3.394 l 13,4
Vännäs -235 -148 -158 99,4
Åsele 3.115 3.747 6.862 7.336 128,9
Arjeplog 3.655 4.245 7.900 133,25:398Arvidsjaur 1.572 3.477 5.049 121,2
Boden 682 762 1.544 106,1
Gällivare -291 3.163 2.872 3.070 112,1
Haparanda 673 2.339 3.012 3.220 112,7
Jokkmokk 1.784 4.329 6.113 6.535 125,7
Kalix 270 1.516 1.785 1.909 107,5
Kiruna -564 3.188 2.624 2.805 111,0
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Tabell 6 Forts.

TilläggTlllägg/ Tillägg/Tillägg
kostnads-avdrag avdrag avdragavdrag

uppriknat indexverksamheter övriga totalt
verksamheter till 1994uppdaterassom

årligen
Krlinv ProcentKr/iav Kr/inv Kr/lav

-2168 -2318 90,9-2.072 -779Mia
-1 100,00 0 0Medel

135,84.953 8.512 9.0995.033Max

97,0-774-l.3l3 589 -724BD Luleå
131,67.522 8.0412.569 4.953BD Pajala

358 101,4571 335BD -237Piteå
Älvsbyn 106,61.567 1.675-302 1.869BD
Överkalix 119.04.514 4.825779 3.735BD

8.2833.093 4.654
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och kommnngrnpperBefolknlngsvllrtade genomsnitt lör linTabell 6 Forts.

Struktnr-lllligg/Tillägg mligg/ Illligg/
avdrag kostnads-avdrag avdragavdrag

indexnppriknatövriga totaltverksamheter
till 1994verksamheteruppdaterassom

årligen
ProcentKr/lnv Kr/lnvKr/lnv Kr/lnv

Lin

104,1975516Stockholm
-428 98,2.145Uppsala

97,4.rssSödermanland
Östergötland 97,8-512-150

97,0-709-324Jönköping
98,3-39734Kronoberg
97,3.251Kalmar
96,3-sas-428Blekinge
96,0.954-488Kristianstad
96,9.742-273Malmöhus
94,8-1.226-887Halland
97,4-611Göteb.ochbohus

Älvsborg 98,2-431-93
96,9-747-320Skaraborg
98,3-408-219Värmland

Örebro 100,5m
96,5.s31Västmanland
99,8.ssKopparberg
98,1451Gävleborg
99,9-35Västernorrland

111,42.71lJämtland
105,41.276Västerbotten
107,41.750Norrbotten

103,3791Gotland
103,7889Malmö
100,9203Göteborg

Konngrnpp

1.549 106,1362 1.4491.087Storstäder
-361 98,6154 -338.492Förorter
-526 97,9492.302 -191städerStörre

97,6-230 -569.340Medelstorastäder
97,344a -693-215 -433Industrikommuner
99,8.59 -63.53Iandsbygdskommuner
17,44.135 4.421 l2.1681.967Glesbygdskommuner

Övriga, 98,3-416 -445.254-162större
Övriga, -202 99,2-119 -189.70mindre



SOU 1994:144 Bilaga 6 283

Tabell 7 Strukturtillägg/avdmg i verksamheter med variabler som
uppdateras årligen, standardkostnadsersättning ñr vissasamt
verksamheter i 1992 års kostnadsnivå.

Tillägg och avdrag ñr verksamheter ska uppdateras årligen redo-som
visas ñr sig och summerade.var

För vissa verksamheter redovisas de beräknade standardkosmadser-
sättningama. Tillägg/avdrag för respektive verksamhet och kommun är
skillnaden mellan den ñr kommunen beräknade standardkostnadsersätt-
ningen och den genomsnittliga i riket.
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årligen,uppdaterasvariablerverksamhetermedkommunalalStnkturtllligg/avdrag somTabell 7
kostnadsnlvåårs1992verksamhetenlör vissastandardkostnadsersittnlngensamt

SummaTillägg/avdragKommunLin
Äldre- tillägg/eArbets-Befolk-lndlvld-Grund- Gymn.-Barn-

avdraglöshetnings-ochskolaskola omsorgomsorg
minsk-famllje-

ningomsorg
KrllnvKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnv

4.072-18-17-1.252595-784 -3.873.722 -1-1Min
00000000Medel

5.033488 7331.9274.5569832.6252.050Max

1.006-17 -181.342-3.1063271.2161.263AB Botkyrka
-158-18-17-456-476178143487AB Danderyd
-573-18-17-485-2.7414135711.703AB Ekerö
-664-18-17S90-3.005153673960HaningeAB
153-18-17662-2.493694061.543HuddingeAB

-785-1817262-3.0482375061.293AB Järfälla -
-597-18-17-160-761-159-124642AB Lidingö
316-18-17446-1.821542531.419AB Nacka

-798-18-17-53027-148278-391AB Norrtälje
-592-18-17-406-1.l0595 -1421.000AB Nynäshamn
464-17 -18-81-2.9789838611.712AB Salem

-703-17 -18340-2.56578981.381SigtunaAB
728-18-17335-2.2332466131.802AB Sollentuna

-1.911-18-1768012-751-1.87356AB Solna
1.706-18-171.9271.095-654-l.367739AB Stockholm
-406-18-17663-186-1.655 -7841.591SundbybergAB
-497-18-17678-l.593-180199433SödertäljeAB
-397-18-17320-3.2632213102.050TyresöAB
-116-18-17-112-2.4773187281.462AB Täby
189-18-17465-3.1694608831.584Upplands-BroAB
-16-18-17617-3.0134146081.392Upplands-VäsbyAB
11-17 -18-256-2.6783917571.709AB Vallentuna

-1.319-18-17-445-1.677204330305AB Vaxholm
-1.609-18-17-317-2.603211 1311.004AB Värmdö

-953-18-17-270Österåker -3.l 364517631.274AB
-623-18-17-631-36789363-43EnköpingC

-1.187-18-17-560-3.595957 8731.172HåboC
-260-18-17-9631.518-75208-912C Tierp

7-18-17519-1.170-17148562UppsalaC
-25-18-17-5231.045Älvkarleby 38-5-545C
239-17 -18-743Östhammar 62471903-418C
-98-17 l 82107547-95-300EskilstunaD -
288-1818-506728208505-648FlenD
78-18-17-684-8001641.282151GnestaD
65-17 -18-279767-102-15-271KatrineholmD

-197-18-l7-386200-36573NyköpingD
-749-18278-161-1.l29292118-130OxelösundD
-589-18-17-512-519-15695-204SträngnäsD
-333-18-17-676-1.7005631.032483D Trosa
-317-1817-767553-107740-701D Vingåker -
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Standardkostnadsersittnlng
Ban- Grud- Gymm-

skola skolaomsorg
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Tabell 7 Font.

SummaTillägg/avdragLin Kommun
Äldre- Arbets- tilläggIndivid- Befolk-Grund- Gymn.-Barn-

löslet avdragoch ninga-skola skola omsorgomsorg
fanilje- minsk-

ningomsorg
Krilnv Kr/llv KrllnvKr/inv Kr/lnvKr/inv Kr/lnv Krllnv

-2.072-1152 -18-784 -3595-l.722 -1373Min
0Medd 0

5.0337334.556 1.9272.625 983Max 2.050

.18 228-789520 211 1.444-l.123Boxholm
-205-18172 -572244 281Finspång -430

.18426 1.553 -880-422 188Kinda
-836-18-678 48208 -336 -43Linköping
-307-660283 397-604 3llMjölby

17-18166 268 -474-278 238Motala
503-18328-145 -192Norrköping
101-808 .181.616 537 -967-242Söderköping

-302-834 -18202 1.145-515 -266Vadstena
.18 94-955900 304 982Valdemarsvik -1.l02

487-18308 1.712 -1.l84-1.415 1.101Ydre
Åtvidaberg -563-18-1.059-683 402 483
Ödeshög -577-18423 -983-l.652 879

785-18-860-973 1.813 394Aneby
402.18-799-632 573 66Eksjö

-18 -697-484900 107Gislaved -629
-581402 -181.166 377Gnosjö 301
-237-18-173-236 60Jönköping
-836-797-784 -77Nässjö

65-18 l-789792Sävsjö -1.445 -
-396.739-1.290 -333Tranås
-348.911-927 1.120Vaggeryd
-182.930 -18-938 378Vetlanda
-520-18-669321Värnamo -51
889.18-816-737 1.182Alvesta

1.231.18417846Lessebo -357
-187-18-778-524 327Ljungby

-18 199453Markaryd -1.214 433
775-18-979564Tingsryd -i. 158

1.097-18-857391Uppvidinge -1.020
-587-18.212263Växjö -157

Älmhult -52-18-926350-361
.18 811-798805-1.081Borgholm

-1.0l5-18-918124Emmaboda -900
-4l-18.734145Hultsfred 17

1.714-18-841-764 820Högsby
-m-18.249-233 -181Kalmar
-701-18-711-525 171Mönsterås
-143-181.056 -960-467Mörbylånga
-332-18-730-778 -41Nybro
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Standardkostnadsersâttnhg
Ban- Grund- Gymm- Aldre- Individ-

skola skolaomsorg omsorg
familje-
omsorg

Kr/hv Krlllv Krllnv Kr/lnv Krllnv

2.141 3.058 1.097 l .724 293
3.862 4.931 1.881 5320 1.545
5.912 1.556 9.876 3.472

2.739 5.451 2.093 6.764
3.433 5.175 2.162 5.492
3.440 5.119 2.308 6.873
4.070 4.595 1.838 4.642
3.258 5.243 2.164 5.717
3.584 5.169 2.047 5.587
3.717 4.739 2.014
3.620 6.548 2.419 4.353
3.347 4.666 2.083 6.465
2.760 5.831 2.185 6.302
2.447 6.032 2.190 7.032
3.179 5.334 2.364 5.649
2.21l 5.810 2.304 6.026
2.889 6.745 2.275 5.765
3.230 5.505 1.947 6.549
3.233 5.831 1.988 4.763
4.164 6.098 2.258 3.532
3.627 4.991 1.964 5.384
3.078 4.854 1.902 6.157
2.417 5.723 2.113 6.400
2.572 4.598 1.934 7.241
2.935 6.051 2.299 5.307
2.925 5.309 2.038 6.506
3.812 5.252 1.881 5.234
3.125 6.114 2.261 6.235
3.505 5.777 2.079 6.517
3.339 5.258 2.275 5.749

5.3642.648 2.033 6.622
2.704 5.496 2.069 7.514
2.842 5.322 2.021 7.754
3.705 5.194 2.025 4.730
3.502 5.281 2.023 6.097
2.781 5.736 1.926 7.196
2.963 5.055 1.871 5.914
2.745 5.076 2.017 6.820
3.098 5.752 1.710 7.655
3.629 4.750 1.737 5.419
3.337 02l 2.059 5.542
3.395 5.987 2.228 5.237
3.084 4.891 1.940 6.513
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Tabell 7 Forts.

SummaTillägg/avdragKommunLil
Äldre- tilläggArbetaBefolk-lndlvld-Gymm-Grund-Bara-

avdraglöste:lags-ochskolaskola omsorgomsorg
minsk-famllje-

lingomsorg
KrllnvKrñavKr/lavKr/iavKr/invKr/lnvKr/lnvKr/lnv

-2.072-18-17-1.252-3.595-784-1873-1.722Min
00000000Medel

5.0337334881.9274.5569832.6252.050Max

-323-183-66858910479-413OskarshamnH
496-18-17-1.0041.84869582-964TorsåsH

-629l-17-8776081284-617VimmerbyH
11628 -18-6321.01355167-497VästervikH
-80-18-17-604-36131654-190GotlandI

-640-18-17-60963663-240-456KarlshamnK
-25-18-17-481709907482K Karlskrona

-1.070-18-17-471-42258-167OlofsströmK
-410953-711880141120-939RonnebyK
-92932-17-585204160159-882SölvesborgK
-882-18-17-740-676238819-489BromöllaL

-1.095-18-17-81084510368-1.472L Båstad
-675-18-17-69764019662-841HässleholmL
-747-17 -1844871042281-1.297KlippanL
-357-18-17-397406-26-37-268KristianstadL

3-17 -18-7671.23745496-972OsbyL
190-18-17-82-216-1091.005-374PerstorpL

-4687 -18l-7761.486-166-245-732SimrishamnL - -210-18-17-1.0251.662-126353-1.039TomrnelillaL
-57-17 20-230Åstorp -793759931-727L

-848-18-17-597275156Ängelholm 34-681L
-868-18-17-823287240Örkelljunga 879.415L
346-18-17-813497171Östra 764-238GöingeL

-448-17 -18-265-993448729-331BjuvM
287-18-17263-1.189228398621M Burlöv

-122-18-17-541128-529337EslövM
32-7-17418654-182-686-148HelsingborgM

-197-17 -18-691288374355-488M Höganäs
608-17-9301.08314440-512M Hörby

-204-18-17-731-13852937-289HöörM
-687-18-17-668-1.471474603411KävlingeM
259-18-17141.008-48-449-231LandskronaM

-1.225-18-17-801-1.9403072331.010LommaM
-150-18-17510-l.1l3-150-124763LundM

1.09738-171.5531.239-532-978-206MalmöM
-415-18-17-83965364326-584SjöboM
-209-18-17-748-238407751-346M Skurup

-1.0298-17-678-2.512676688832StaffanstorpM
-23-18-17-91572305605-56SvalövM
511-18-17-646-1.9796801.614877SvedalaM
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Standardkostnadsersittning
ÄldreBan- Grud- Gymm- Individ-

skola skolaomsorg ochomsorg
familje-
omsorg

Kr/lnv Krlinv Kr/inv Krllnv Kr/inv

2.141 3.058 1.097 1.724 293
3.862 4.931 1.881 5.320 1.545
5.912 7.556 2.865 9.876 3.472

3.449 5.0l 1 1.985 5.909 877
2.898 5.513 1.950 7.168 541
3.246 5.215 1.882 5.928 668
3.365 5.098 1.936 6.333 913
3.672 5.585 2.012 5.284 94
3.406 4.692 1.945 5.956 936
3.480 5.006 1.972 6.029 1.064
3.696 4.573 1.883 5.278 1.074
2.924 5.052 2.023 6.199 834
2.981 5.090 2.041 5.524 960
3.374 5.750 2.119 4.644 805
2.390 5.299 1.891 6.165 735
3.021 4.994 2.077 5.960 848
2.566 5.212 1.923 6.029 1.097
3.594 4.894 1.855 5.726 1.148
2.890 5.427 1.926 6.557 778
3.488 5.936 1.773 5.104 1.463
3.130 4.686 1.715 6.806 769
2.823 5.284 1.755 6.982 520
3.135 5.862 2.640 4.527 1.315
3.181 4.965 2.038 5.594 948
2.447 5.810 2.121 5.606 722
3.624 5.695 2.052 5.817 732
3.531 5.660 2.329 4.327 1.280
4.483 5.330 2.110 4.131 1.808
3.899 5.225 1.877 5.448 1.004
3.714 4.245 1.700 5.974 1.963
3.374 5.286 2.256 5.608 854
3.350 5.372 1.895 6.403 615
3.573 5.868 1.933 5.182 814
4.273 5.534 2.356 3.848 877
3.632 4.483 1.833 6.327 1.559
4.873 5.165 2.189 3.380 744
4.625 4.807 1.731 4.206 2.055
3.656 3.953 1.349 6.559 3.098
3.279 5.257 1.946 5.973 706
3.517 5.682 2.288 5.082 797
4.694 5.619 2.557 2.808 867
3.807 5.536 2.186 5.392 630
4.739 6.546 2.56 3.341 899

I0 14-1505
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Tabell 7 Forts.

SummaTillägg/avdragKommunLil
Äldre- tilläggArbets-Befolk-lndlvld-Grud- Gym..Ban-

avdraglöshet:liga-ochskolaskola omsorgomsorg
mluk-fanrllje-

nlngonuorg
KrllnvKr/lnvKrllnvKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/lnv

-2.072-18-17-1.252-3595-784-1.873-1.722Min
00000000Medel

5.0337334881.9274.5569832.6252.050Max

-919-17 -18-512140-307-132-72TrelleborgM
.4488-17-886-2.389441575847M Vellinge
-274-18-17-6251.385-138-298-562YstadM
-318-18-17-562500202617-1.040FalkenbergN
-4578-17-4123356-78-592HalmstadN

-9-18-17-8351.361146589-1.235HylteN
-2.072-18-17-801-2.l 32282418196KungsbackaN

-852-17 8-991278320782-1.207LaholmN
-872-17 -18-637-7810325-457N Varberg
105-18-171.404452-477-l.001-238GöteborgO

.002-18-17-597-2.254179800903HärrydaO
-1.446-18-17-678.4995959648KungälvO

597114-17-5801.0904452983Lysekil0
-33742-17-876457601600-1.144MunkedalO
-696-18-17-180.156-70-79823MölndalO
-635-18.17-909-98229785-607O Orust
-207-18-17-258-l.733-235831.259PartilleO

1.504-18-17-7172.902-26168-788SotenäsO
-1.9798-17-620-2.240125602188Stenungsund0

-18744-17-5811.146231-235-776Strömstad0
184-18-17-8872.12420057-1.275TanumO

-l.497-18-l7-893-89680806-559TjörnO
-5778-17-l8l5384-235-290Uddevalla0
-879-18-17-1.003-815206Öckerö 809-42O
-593-18-17-510-1.377488593247P Ale

67-18-17-600-1456518142AlingsåsP
1.35938 8-7302.48013754-602BengtsforsP

264-18-17-94813-116-34541BorisP
98417-17-9071.970415896-1.390Dals-EdP
418-18-17-732-2582961.321-174FärgelandaP

-478-18-17-936374156576-613HerrljungaP
-873-l7 -18-560-2.3234241.048574LerumP

5-18-17-535-8263071.259-164Lilla EdetP
90-18-17-686859-58559-549MarkP

-451-18-17-8111.190-39386-l.142MellerudP
-S678-17-91958472755.024SvenljungaP

238-17-842-571471.084-273P Tranemo
-340-18-l751-476-75-176370TrollhättanP
297-18-17-8801.136205580-710UlricehamnP

-1.l05-18-17-904-5001531.050-870VårgårdaP
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Standardkostnadsersittllng
Barn- Grund- Gym.-

skola skolaomsorg
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Tabell 7 Porta.

SummaHägg/avdragKommunLil
Ãldre- tilläggBefolk- Arbets-lndlvld-Gym...Grund-Barn-

avdraglösletnings-ochskolaskola omsorgomsorg
minsk-famllie-

ningomsorg
KrllavKrlhvKr/lnvKrllavKr/lavKrliavKr/lnvKr/lav

4.072-18-17-1252-3.595-784-l.873-1.722Min
00000000Medel

5.0337334881.9274.5569832.6252.050Max

-239-18-17-490-95103151127VänersborgP
-55361.17-644Åmål 1.37968-330-1.020P

23-18-17-910984223804-1.044R Essunga
4-18-17-7551.27567164-712FalköpingR

822-18-17-881897547529-234R Grästorp
-512-182-87884259699-1.205GullspångR
-239-1817-930254051.189-894GöteneR -
491-18-17-968.6757852.625-241R Habo
-64-18-17-854285408966-835HjoR

-573-18-17-938941158534.234KarlsborgR
-560-18-17-61538315225-470LidköpingR
-966-18l 7-467-261161-2638-3MariestadR - 536-1817-593-9517522.142-780MullsjöR - 278-18-17-634724274245-296SkaraR
-759l 8-17-348-547955025SkövdeR -
-733-18-17-850151206536-742TibroR
-48-18-17-78371617819-142TidaholmR

-190-18-17-780643164717-900TörebodaR
-285-18-17-863840198533-958VaraR
-518-18-17-6701.256140-181-1.028ArvikaS
-132168-17-7891.42719960-1.180FdaS
8398273-6862.52177-338-991FilipstadS
626-18-17-622-465828744175S Forshaga
-672-1863-717414493303-1.2l0S Grums
-27891238-9011.491-49-41829-7HagforsS
629-18-17-435-1.3654611.164838HammaröS

-984-18-17-17-143-65-573-150KarlstadS
-535-18-17-700-1.056763662-170KilS
-478-188-414679134-147-720KristinehamnS
270154148-6292.53950-951-1.042MunkforsS

1.040-918385-7519875652-395StorforsS
56-17 42-8461.339259-25-909SunneS

-369-1898-8491.392224-162-l.054sameS
1.90914238-6022.498384302-853TorsbyS

489183-17-913.698Årjäng 445 1299-1.207S
38-18-17-78498044791-959AskersundT

-26281138-52926335617-588DegerforsT
-336863-64935866604-760HallsbergT

1.286212478-4612.68961-829-865HälleforsT
-274148228-428679-55-642-204KarlskogaT
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Sundardkostnadsersiltnlng
Gymm-Grund-Ban-

skolaskolaomsorg
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Tabell 7 Pom.

SummaTillägg/avdragKommuLin
Ãldre- Individ- nerork- Arbeta- uuigg/Ban- Grud- Gym..-

och ninga- löslet avdragskola skolaomsorg omsorg
minsk-fanülje-

lingomsorg
Kr/lnv Krlinv Kr/lnvKr/lnv Krllnv Kr/inv Kr/inv Kr/iav

4.072-3.595 -1.252 -17 -184.722 -1.873 -784Mia
00 0 0Medel 0 0 0 0

5.0334.556 1.927 488 7332.050 2.625 983Max

-206-578 -17 -1864 226 243 -126T Kumla
1.018921 -533 488 -18-249 454 -46T Laxå

39 640894 -669 -17-78 188 282T Lindesberg
1.2832.687 -649 208 406-1.122 4 -251T Ljusnarsberg

-17 -18 283218 421 -584Nora -502 765T
Örebro 774428 237 -17 -18271 -90 -38T

-17 -18 -406-122 399 413 -609U Arboga -453
-336 263 -18 34-385 -499 -122 1.131U Fagersta

178 -965171 -728 -333 4U Hallstahammar 147 -110-
-902 -17 -18 -504-855 862 291 135U Heby
-709 -17 -18 -794-459 426 317 -334U Kungsör

-487-249 -17 -18-542 -81 170 249U Köping
-416 -17 -18 1.087-133 905 158 609U Norberg

-307-526 -17 -18-528 357 250 174U Sala
-17 1.090507 -524 -13U Skinnskatteberg -256 1.199 194
-17 -18 96530 346 -574 -499U Surahammar 328

-713337 7 -18U Västerås 27 -473 227 -796
18 -136887 -472 1 -18W -552 -96 -3Avesta

-17 27 -768-379 -326W Bedinge 4 17 -94
-17 -18 -7315 -284 -334W Falun 125 438

56 -840 -17 -18 54W Gagnef -471 952 392
-17 249863 -582 -18W Hedemora -519 263 259

-18 -278209 166 1.378 -884 -17W Leksand -1.112
273 135 134W Ludvika -942 -302 -56 1.442 -416

-16623 114W Malung -1.063 109 92 1.290 -731
-132-17 -18W Mora -355 500 133 167 -543
844-17 143W -1.038 582 26 1.824 -676Orsa

-17 65 360W -1.586 -53 128 2.539 -716Rättvik
-49117 2W Smedjebacken -638 674 248 -203 -557 -

-18 638W 193 98 -405 -17Site: -247 1.034
1.043218 170W Vansbro .722 -120 92 3.361 -956

Älvdalen -17 93 1.667W 1.544 -32 1.806 -1.014-714
164 98X Bollnäs 246 107 890 -496 17-795 -
-13 -642X Gävle 19 -75 78 -17-7 -489

298 8 277X Hofors -460 -22 1.182 -59211
-17 76 -8X Hudiksvall 216 99 254 -375-260

996-17 119X Ljusdal -924 298 88 2.213 -782
370X -850 53 91Nordanstig -749 512 282 1.031

-18 543X Ockelbo -645 365 139 1.494 -805 13
-659X 128 784 -1.015 -7 71Ovanåker -1.204 584
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Sundardkostndsersiltning
Barl- Grund- Gymm-

skola skolaomsorg
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Tabell 7 Porta.

SummaKommun Tillägg/avdragLin
Äldre-Gym... Indlvld- Befolk- Arbets- tilläggBarn- Grnd-

och nings- löste avdragskola skola omsorgomsorg
mlnak-famllje-

ningomsorg
Krllnv Krllnv KrllnvKrllnv Krllnv Kr/lnv Kr/inv Kr/lnv

4.072-3595 -1252 -17 -18-1.722 -1.873 -784Mln
00 0 00 0 0Medel

5.0334.556 1.927 488 733Mu 2.050 2.625 983

-778640 -474 173 -18Sandviken -517 -610 28X
-408108 153-547 45 1.117 -443X Söderhamn -841
18717270 120 624 -553 -18Y Härnösand -237 -
886273 46-257 -187 2.754 -931Y Kramfors -812

13 16 2.038-265 413 84 2.551 -874 1Y Sollefteå
-779-17 -18-344 8 -341 -131Y Sundsvall 88
-522-766 -17 22Timrå -36 104 248 -78Y

Ange 1.485178 -186 2.876 -835Y -581 -141
Örnsköldsvik -469418 -894 7 -18Y -539 390 191

2.286-995 3 -18Z Berg -848 1.072 69 3.003
3.829-812 188 -18Z Bräcke -448 1.255 450 3.214
2.196170 2.712 -880 123 115Z Härjedalen -1.058 1.014
2.288-883 7 -18Z Krokom -228 1.895 339 1.199
2.697-935 313 -18Z Ragunda -1.144 1.271 47 3.162
3.128263 186Z -893 1.284 25 3.243 -979Strömsund

Åre 1.185-17 -18Z -354 950 35 1.434 -847
Östersund -551-506 -100 -17 -18Z 266 -243 67

2.757-l.218 428 -18AC Bjurholm -1.l63 1.024 104 3.599
5.0334.556 -l.056 68 331AC Dorotea -279 1.548 -135
1.476-12 -18415 530 -688AC Lycksele -151 1.400
1.654566 l 36 48 152AC Malå -772 1.928 867 . 2.292-1.040 -17 -18AC Nordmaling -228 1.781 363 1.451

877128 148 8AC Norsjö -786 1.594 425 641 . -17 -18 1.524AC Robertsfors -184 1.898 323 633 -l.ll2
-17 -17 -202AC Skellelleå 570 422 -322 -776-62
373 66 3.386AC 105 2.883 -1.081Sorsele -921 1.960

1.839-941 233 213AC Storuman -885 2.129 90 1.000
-690-1.975 2 -17 8AC Umeå 974 273 71

3.2971.541 -995 33 449AC Vilhelmina -412 2.396 284
143 -18 1.723AC Vindeln 224 1.554 -l.177-816 1.813
-17 -235Vännäs -549 -962 8AC 43l 763 117

Åsele 3.115AC 3.460 -901 478 ll7-l.075 1.169 -133
3.655BD -l.013 203 157Arjeplog -493 1.472 300 3.029
.572BD 30 -969 108 241 1Arvidsjaur -798 554 306 1

-17 -18 682BD Boden 234 -230 -484743 454
258 169 -291BD Gällivare 247 84 -799 -567316

673BD -688 -644 7 600Haparanda -545 1.381 586
235 1.784BD Jokkmokk -261 1.296 -746 1935 1.061

270BD -17 377Kalix -30 443 229 96 -829
BD 308 407 -564Kiruna 171 -l.837 -475503 359
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Sundardkostmdsersitulng
Ban- Grud- Gymm-

skola skolaomsorg
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Foru.Tabell

SummaTillägg/avdragKommunLin
Äldre- tilläggArbets-Befolk-Individ-Gmd- Gym..-Barl-

avdraglösletnings-ochskolaskola omsorgomsorg
minsk-familje-

lingomsorg
KrlinvKr/lnvKrllnvKr/lnvKr/lnvKr/hvKxlinvKrllnv

-2.072-18-174.252-3595-7844.873-1.722Mil
00 000000Medd

5.0337334881.9274.5569832.6252.050Mu

-l.3l3-17 24-177-1.605-74-80615LuleåBD
2.56968 733-9772.18221.615-1.054PajalaBD
-237-17 217-725-7654086405PiteåBD
-302280-17-86883Älvsbyn 41593-288BD
779440203-1.2521.491Överkalix -149675-629BD

3.093-17 614-8211.568Övertorneå 322.344-627BD
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Suudardkostnadsersittnlng
Ban- Grund- Gymm-

skola skolaomsorg



1441994:SOU300

kommungrupperlin ochlörgenomsnittBefolkningsviklade7 Forts.Tabell

Summalägg/avdrag
lillägg/Arbets-Befolk-lndivld-Aldre-Gymn.-Grnnd-Barn-w avdraglöshetnings-ochskolaskola omsorgomsorg minsk-fandlje-

ningomsorg- Kr/lnvKr/invKrllnvKr/lnvKr/invKrlinvKr/invKr/inv

Lin

516-18-17977-777-221-390961Stockholm -145-18-1764-83985283297Uppsala -165-180-2132746206-213Södermanland -150-18-8-1446014415-199Östergötland
-324-17-17-536331110335-531Jönköping

34-18l-577463215454-501" Kronoberg -251-1814-64075730176-570Kalmar -4289-13-56259893-15-538Blekinge -488-17-17-60052092232-698KristianstadÅ -273-16-17-197-3055962141Malmöhus
-887-18-17-516-254145315-541Halland -662-4-17-507-65290273154ochbohusGöteb. -93-16-15-45513280293-112Älvsborg
-320-18-16-674258215425-509Skaraborg -2191633-503670205-83-556Värmland
4392960-210617432Örebro -101
-487-1711-101-296220-106-198Västmanland -362631-51857359275-483Kopparberg -2574939-36461921-179-443Gävleborg -61-632-S71663589-246Västernorrland

1.1811760-5561.192122622-275Jämtland 3321521-559-406239822199Västerbotten -3221457-558-555155459197Norrbotten

-80-18-17-604-36131654-190Gotland 1.09738-171.5531.239-532-978-206Malmö 105-18-171.404452-477-1.001-238Göteborg

Kommungrnpp
1.087-9-171.695914-576-1.182261Storstäder -492-18-1749-2.1401793791.076Föroner -302-16-1749-306ll-10482städerStörre -340159-51826678111-301städerMedelstora -215-354-568397157233-485Industrikommuner

-6-7-8-853881170587-775Landsbygdskommuner 1.967128102-8862.1601461.021-704Glesbygdskommuner -162229-670600109303Övriga, -534större -7024-13-757154316758Övriga, -552mindre
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Standardkostnadsersiltning
Gnnd- Gym.-Barn-

skola skolaomsorg
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Tabell Strukturtillågg/avdmg i variabler8 verksamheter med som
femteuppdateras kostnadsnivå.år. 1992 årsvart

Tillägg och avdrag för verksamheter ska uppdateras femte årvartsom
redovisas för sig.var
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år,femteuppdaterasvariabler vartmedverksamheterStruktnrtllligg/avdrag lTabell 8 som
kostnadsnlvâårs1992

Inlägg/avdragKommunLin
Admlnlstr.VattenKollektiv-Gator

ochochtrallkoch resor
räddnings-avloppvägar

tjänst
KrllnvKrllnvKr/lnvKr/lnv

-26-335-95Min
0Medel

824375Max

-26-75Botkyrka
-26-75Danderyd
-26-75Ekerö
-26-75Haninge
-26-75Huddinge
-26-75Järfälla
-2625Lidingö
-2625Nacka
-26-75Norrtälje
-26-75Nynäshamn
-26-75Salem
-26-75Sigtuna
-26-75Sollentuna
-2625Solna
-26375Stockholm
-2625Sundbyberg
-26-25Södertälje
-26-75Tyresö
-26-75Täby
-26-75Upplands-Bro
-26-75Upplands-Väsby
-26-75Vallentuna
-26-75Vaxholm
-26-75Vänndö
-26Österåker -75
-26-75Enköping
-26-75Håbo
-26-75Tierp
-26-25Uppsala
-26Älvkarleby -75
-26Östhammar -75
-26-25Eskilstuna
-26-261-75Flen
-26-75Gnesta
-26-325-75Katrineholm
-2636-75Nyköping
-26-308-75Oxelösund
-26-80-75Strängnäs
-26-173-75Trosa
-26-327-75Vingåker
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33/28
kostnader
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Tabell 8 Fons.

Lin Kommun Tillägg/avdrag
Gator Kollektiv- Vatten Admlnlstr.

och trafik och ochresor
vägar avlopp räddning

tjänst
Kr/lnv Krllnv Kr/lnv Kr/lnv

Min .95 -335 -41 -26
Meda o 0 0
Max 375 822 459 824

Boxholm .75 .252 -4l -26
Finspång .75 .179 -41 -26
Kinda .75 -151 159 124
Linköping -25 -4l -26
Mjölby .75 -199 -41 -26
Motala .75 -161 -41 -26
Norrköping .25 -116 .26
Söderköping .75 -177 209 -26
Vadstena -75 .215 -41 -26
Valdemarsvik -75 .12s 209 -26
Ydre .75 .150 159 474
Åtvidaberg .75 -l8l -26
Ödeshög -75 .179 -26
Aneby .75 .209 -41 .26
Eksjö .55 -128 -4l -26
Gislaved -55 .200 -41 -26
Gnosjö -55 -162 -41 -26
Jönköping -25 -25 -41 .26
Nässjö -55 17 -26
Sävsjö .55 .211 -41 -26
Tranås -55 -129 -41 -26
Vaggeryd -55 -151 -26
Vetlanda -55 -149 -41 -26
Värnamo -55 -176 .26
Alvesta -75 .147 -41 -26
Lessebo .55 -185 -4l .26
Ljungby -55 -190 -41 -26
Markaryd .75 -258 -26
Tingsryd -55 -183 -41 -26
Uppvidinge .55 .90 -4l 124
Växjö -25 -107 -41 -26
Älmhult .75 -210 41 -26
Borgholm -75 -200 -26
Emmaboda .55 -257 -41 -26
Hultsfred -55 .221 59 -26
Högsby .55 -132 159 274
Kalmar .25 .103 -41 -26
Mönsterås .75 -151 109 -26
Mörbylånga .75 -183 109 .26
Nybro .55 -226 -41 -26
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Bygg-Uppvirm-
kostnaderIlng
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Tabell 8 Forts.

Kommun Tillägg/avdrag
Gator Kollektiv- Vatten Admlnlstr.

och trafik och ochresor
vägar avlopp räddnings-

tjänst
Krllnv Krllnv Kr/lnv Kr/lnv

Mll -95 -335 -41 -26
Meda 0 0 0
Max 375 822 459 824

Oskarshamn .75 -159 -26
Torsås -75 -255 -26
Vimmerby -55 -228 .26
Västervik .75 .134 -26
Gotland .75 -218 -26
Karlshamn .95 -218 -26
Karlskrona .45 -112 -26
Olofsström .95 -196 -26
Ronneby .95 -182 -26
Sölvesborg .95 -63 -26
Bromölla .95 -218 -26
Båstad .95 -261 -26
Hässleholm .95 -rss -26
Klippan .95 -221 -26
Kristianstad 45 -100 -26
Osby -95 -175 -26
Perstorp .95 -285 -26
Simrishamn .95 .157 -26
Tommelilla .95 -134 -26
Åstorp -95 .245 -26
Ängelholm .95 .1ss -26
Örkelljunga .95 -218 -26
ÖstraGöinge .95 .113 -26
Bjuv .95 -289 .26
Burlöv .95 -81 -26
Eslöv -95 -39 -26
Helsingborg -26
Höganäs .95 .335 .26
Hörby .95 -243 .26
Höör .95 -220 -26
Kävlinge .95 -318 -26
Landskrona -95 -130 -26
Lomma .95 -297 -26
Lund .45 .26
Malmö 174 -26
Sjöbo .95 -296 -26
Skurup .95 -206 -26
Staffanstorp .95 .137 -26
Svalöv .95 42 -26
Svedala .95 -237 .26



1994: 144SOU

Bygg-Uppvärm-
kostnaderning

Kr/invKr/invKr/invKrllnv

-779-71-172-35
0

4.9532.266176166

478-71-48-17
.324-71-48-17
.509-71-481
.3933948-17
871-48-17

-575-71-48-35
-419-71-48-35
-535-71-48.17
-389-71-48-35
-421-71-48.35
-575-71-48-35
-568-71-48-35
-545-71-48-35
-478-71-48-35
-307-71-48.35
-514.71-48.17
442-71-48-35

.35
-341-48.35
.502-48.35
-54548-35
.57548-35
47048-35
-64648.35
-562-172.35
-397-48.35

72-48.35
-692-48.35

48.35
-577-48.35
499-172.35
487.35
-779-172.35
-298-172-35
-208.71.172.35
.503.7148.35
-563-7148.35
418.71.172.35
.399-71-48.35

.35
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Tabell 8 For-ts.

Tillägg/avdrag
Gator Kollektiv- Vatten Admlnlstr.

och trafik och ochresor
vägar avlopp räddning

tjänst
Krllnv Kr/lnv Krllnv Kr/inv

Min -95 -335 -41 -26
Medel o 0 o
Max 375 822 459 824

Trelleborg .95 .239 -41 .26
Vellinge -95 -238 -41 .26
Ystad .95 -198 -41 .26
Falkenberg .95 -252 109 .26
Halmstad 45 .214 -41 .26
Hylte -95 -270 -41 -26
Kungsbacka -95 209 -26
Laholm -95 -278 259 -26
Varberg -95 -249 109 .26
Göteborg 55 181 -41 -26
Härryda s 140 59 -26
Kungälv .95 157 -41 -26
Lysekil .95 106 159 -26
Munkedal .95 68 259 -26
Mölndal 5 199 -41 -26
Orust .95 30 -26
Partille 5 289 .26
Sotenäs .95 72 -26
Stenungsund .95 26 .26
Strömstad -95 181 -26
Tanum -95 -16 .26
Tjörn -95 111 -26
Uddevalla -95 -26Öckerö 5 822 .26
Ale -75 -40 .26
Alingsås -75 179 -26
Bengtsfors -55 -179 -26
Borås -5 -154 -26
Dals-Ed -75 -235 474
Färgelanda .75 .166 .26
Herrljunga .75 -244 -26
Lerum .75 275 -26

.75 -263 -26

.75 .251 -26
-75 -220 -26

Svenljunga .55 -247 .26
Tranemo .55 .265 -26
Trollhättan .75 .153 .26
Ulricehamn .55 -248 -26
Vårgårda
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Summa
tilligg/KnllonBefolk-FYR-Uppvärm-
avdragIllgs-kostnaderIll:
övrigtuderhg

Kr/invKrnnvKrlllv

-779-35
0

4.953166

-720-35
.720.35
-555.35
459.35
.521.35
.591
150-35

-336-35
-456-35

93-35
107-35
-76-35
-5l-35
29.17
66.35

173-35
156-35
.35-35

.35
619-35
.23-35
278.35

-295.35
839.35

.235.17
-139.17
-359
403-17

-16
.394

-17
-382.17
-370-17
-271
-428
-346
-472-17
-478
-346.17
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Tabell 8 Forts.

Lin Kommun Tillägg/avdrag
Gator Kollektiv- Vatten Adminlstr.

och rank och ochresor
vigar avlopp räddning

tjänst
Krllnv Krllnv Kr/lnv Kr/lnv

Min -95 -335 -26
Medel 0 0
Max 375 822 s24

Vänersborg .75 -170 -26
Ånül -75 -241 -26
Essunga -75 -228 -26
Falköping -75 -191 -26
Grästorp .75 -254 -26
Gullspång -75 -232 -26
Götene .75 -207 -25
Habo -75 -160 -26
Hjo -75 -230 -26
Karlsborg -75 -205 -26
Lidköping -75 -209 -26
Mariestad -75 -206 -26
Mullsjö -75 -218 -25
Skara -75 -180 -26
Skövde -75 -114 -26
Tibro -75 -231 -26
Tidaholm .75 -231 -26
Töreboda -75 -214 -26
Vara .75 -206 -26
Arvika -5 -194 -26
Eda -216 -26
Filipstad -5 -238 124
Forshaga -25 -188 -26
Grums -25 -247 -26
Hagfors -201 324
Hammarö -25 -222 -26
Karlstad -26
Kil -25 -270 -26
Kristinehamn -25 -204 -26
Munkfors -5 -231 .25
Storfors -5 -193 -26
Sunne -5 -180 -26
Sâñle .25 -109 -26
Torsby -151 574
Åáins -5 -258 324
Askersund -75 -216 -26
Degerfors .55 -240 -26
Hallsberg -75 -79 -26
Hällefors -55 -249 274
Karlskoga -55 -133 -26
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Uppvärm-
avdragnings-kostnaderling

-489-7l-48
-541-71-48
.47-7lL

492-71-48
-323-48n
-82-71-48

-276-71-48
-479-48 -71
-448-71-48
-474.71-48
-528-48
-525-71-48
-519-48 -71
-480.71-48
414-71-48
-531-48 .71
.482-71-48
-365-71
-175-71-48
.407-71-48
219176-48

-300-71
-438-71-48
-398-71-48

-71-48L

u
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Tabell 8 Fons.

Lin Kommun Illlâgg/avdrag
Gator Kollektiv- Vatten Admlnlstr.

och trafik och ochresor
vägar avlopp räddning

tjänat
Krllnv Kr/lav Krñav Kr/lav

Mla -95 -335 -41 -26
Medel 0 0 0 0
Max 375 822 459 824

T Kumla -75 -221 -41 -26
T Laxå -75 -237 -41 -26
T Lindesberg -55 -223 109 -26
T Ljusnarsberg -55 -260 9 -26
T Nora -55 -223 109 -26

ÖrebroT -25 -41 -26
U Arboga -75 -228 -41 -26
U Fagersta -55 38 -41 -26
U Hallstahammar -75 l 05 -41 -26-
U Heby -75 196 309 -26-

KungsörU -75 148 -41 -26-
U Köping -75 83 -26l -41-
U Norberg -55 -220 -41 -26
U Sala -75 6 -41 -26
U Skinnskatteberg -55 -7 209 274
U Surahammar -75 -26 59 -26
U Västerås -25 -108 -41 -26
W Avesta -5 -21 -261 -41
W Borlänge -5 19 -26-41
W Falun 45 104 -41 -26-
W Gagnef -5 -170 409 -26
W Hedemora -5 -181 -26159
W Leksand -5 -209 109 -26
W Ludvika -5 l 52 -41 -26-
W Malung -5 -233 9 574
W Mora -5 -174 -41 -26
W Orsa 162 -41 624-
W Rättvik 171 59 574-
W Smedjebacken -5 -239 109 -26
W Säter -264 9 -26
W Vansbro -210 309 824

ÄlvdalenW -63 209 824
X Bollnäs l 61 109 -26-
X Gävle 45 -43 -41 -26
X Hofors -246 -26-41
X Hudiksvall -213 -2659
X Ljusdal -5 30l 59 -26-
X Nordanstig -5 l 25 359 324-
X Ockelbo -5 161 159 474-
X Ovanåker -5 -168 159 324
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Sumnn
Uppvirm- Bygg- Befolk- Kanon tillägg

ling kostnader llngs- avdrag
övrigt

Kr/ilv

-35 -172 -71 -41 -779
0 0 0 0 0

166 176 2.266 1.646 4.953

I 1 48 -71 41 -522
1 48 .71 41 .537

19 48 .71 41 .335
38 48 .71 41 454

§ 19 -48 -71 41 -335
i 1 -48 -71 41 -252

1 48 -71 41 -528
19 48 -71 41 -224
1 48 -71 41 406

19 48 .71 41 -128
1 48 -71 41 448
1 48 -71 41 483s

38 48 -71 41 464
åj 19 -48 -71 41 -276
i 19 48 -71 41 280

19 48 .71 41 -208i
1 48 .711 41 .358

38 48 -71 41 405i
38 48 -71 41 -313i

; 38 -48 -71 41 -248
38 48 -71 41 861
38 48 -71 41 -175i1 38 48 -71 41 .253

i 38 48 -71 41 -346
A
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8 Forta.Tabell

Tillägg/avdragKommunLin
Admlnlstr.VattenKollektiv-Gator

ochochtrafikoch resor
räddnings-avloppvägar

tjänst
KrllnvKr/llvKrlilvKr/lnv

-26-41-335-95Min
0000Medel

824459822375Max

-26-4138lSandvikenX - -26109-203-5SöderhamnX
-26-41-2715l-limösandY
-26209-22915KramforsY
-26309-15215SollefteåY
-26-41-2165SundsvallY
-26-41-12015Y Timrå
574259Ånge -18615Y
-26-41-142Örnsköldsvik 65Y
824109-27215Z Berg
824109-24315BräckeZ
574109-24965HärjedalenZ
574109-23315Z Krokom
8244599915RagundaZ
574109l 7715StrömsundZ -
824259Åre -26215z
-26-4197Östersund 65Z
824209-4315BjurholmAC
8241097015DoroteaAC
37459-13015LyckseleAC
82459-6115MalåAC
474209-12715NordmalingAC
82459-5815NorsjöAC
474159-4715RobertsforsAC
-261098065SkellefteåAC
8242591015SorseleAC - 824109-3015AC Storuman
-26-41-3365UmeåAC
824-414615VilhelminaAC
824159l015VindelnAC
-26159-16015VännäsAC
824Åsele 20912465AC
824109-6815BD Arjeplog
624951l15ArvidsjaurBD - -26-41-4215BD Boden

15BD Gällivare
15HaparandaBD
15JokkmokkBD
15BD Kalix
15Kiruna
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Byxa-
kostnader
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Tabell 8 Font.

Lin Kommun Tillägg/avdrag
Gator Kollektiv- Vatten Admlnlstr.

och rank och ochresor
vågar avlopp räddnings-

tjänst
Kr/lnv Krllnv Krllnv Kr/lnv

Mln -335 -41 -26|
Medel
Mu b 822 459 824

Luleå -4l -26
Pajala -155

.125 -26109
Älvsbyn -209 109 624
Överkalix -98 824
Övertorneå .203 259 824
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Summa
Uppvärm- Byss- Befolk- Kallon 511528/

IIIs kostnader lllgs- avdrag
underlag övrigt

Kr/llv Kr/lav Kr/lnvKrlllv

-35 -11 -779

4.953166 2.266

.71 58993
4.953129 2.245

93 -71
608 1.869lll

1.048 3.735lll
4.654lll 1.900
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kommunlin ochgenomsnitt ñrBefollcnlngsvlktadeTabell 8 Furu.

Bilig/avdrag
Adnñnistr.VattenKollektiv-Gator

ochtrafik resor
räddnings--Hmvågar

tjänst
lG/lnv Kr/lnvKr/lnvKrllnv

Lin

-26as32n4Stockholm
-2635243Uppsala

44%47Södemranland
-n-mdmÖstergötland
Q649JmJönköping

asan-48Kronoberg
48JM-57Kalmar
26.ndm-75Blekinge
45Jm-82Kristianstad
-M42--76Malmöhus
2592-15949Halland
as79seGöteb.ochbohus
-mÄlvsborg -121se
ae-19145Skaraborg

-1294Värmland
-M5Örebro 4%-45
20-u4%-49Västmanland

NJmKopparberg
wJBl1Gävleborg
w0645Västernorrland

376as42Jämtland
181-MVästerbotten
10628ss28Norrbotten

-26-218-75Gotland
-26-41174Malmö
-26-41181Göteborg

Kommnngrupp

-N412%msStorstäder
-u.m2%65Förorter
Q632333Störrestäder
as-Mdö41städerMedelstora
484Jm40lndustrikommuner
391354%-68Landsbygdskommuner

576JMGlesbygdskommuner
-l74nÖvriga, -49större

97Övriga, 4n-57mindre
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Bygg-
kostnader
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Tabell Variabler9 kommun för beräkning kostnadsutjämningper av
för barnomsorg och individ- och iämiljeomsorg.

Variabler ingår i beråkningsmodellema för barnomsorg respektivesom
individ- och iimiljeomsorg redovisas för sig.var

Beräkningsmodeller och variabelbeskrivningar för barnomsorg respek-
tive individ- och familjeomsorg redovisas i beräkningsexempel sist i
bilagan.
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lör barnomsorg ochTabell Varlabler för beräkning kostnadsutjimnlng9 kommun avper
individ och familjeomsorg

Lin Kommun Barnomsorg
Andel Skatte-Andel Andel AndelAndel somsom

år år år lörvirvsarb. lörvirvsarb. kraft3-6 7-91-2
minst 25minst en

timma/veckatimma/vecka
Procent Procent Procent

0,4880,752 0,7122,05 3,74 2,26Min
0,662 1,0000,8623,42Medel
0,828 1,2706,87 4,87 0,9353,97Max

0,706 1,0146,21 3,84 0,8383,53Botkyrka
0,727 1,2704,93 0,9002,37 3,37Danderyd
0,738 1,1433,96 0,9273,89 6,60Ekerö
0,700 1,0956,00 3,76 0,840Haninge

1,1290,888 0,7733,45 6,06 3,73Huddinge
0,754 1,2483,57 0,896Järfälla 3,05 5,09
0,730 1,2700,8962,52 4,72 3,30Lidingö
0,771 1,2375,60 0,9023,26Nacka
0,629 0,9183,64 0,8873,08Norrtälje

1,0690,921 0,7433,43 5,61 3,36Nynäshamn
0,789 1,1465,95 3,90 0,9063,47Salem
0,764 1,1055,74 3,49 0,8933,50Sigtuna
0,776 1,2330,9143,08 5,80 3,86Sollentuna
0,763 1,2010,8833,74 2,26Solna
0,744 1,2020,8822,60 4,33 2,69Stockholm
0,766 1,1624,83 2,65 0,8793,05Sundbyberg

1,0510,820 0,6873,22 5,44 3,45Södertälje
0,806 1,1730,9253,40 6,19 3,74Tyresö
0,770 1,2700,9162,90 5,29 3,75Täby
0,726 1,1193,79 0,8743,54 6,14Upplands-Bro

1,1750,893 0,7525,37 3,62Upplands-Väsby 3,19
0,743 1,0884,02 0,9003,78 6,66Vallentuna
0,678 1,0925,55 3,54 0,877Vaxholm 3,08
0,711 1,0186,49 3,45 0,8983,97Vänndö

Österåker 0,719 1,1126,47 3,78 0,8913,46
0,867 0,641 0,9525,77 3,78Enköping 3,08

0,727 ,0860,862 16,51 4,06Håbo 3,44
0,622 0,8770,8262,85 5,02 3,60Tierp
0,695 0,9995,55 3,67 0,8973,12Uppsala

Älvkarleby 0,643 0,9763,35 0,8613,22 4,73
Östhammar 0,634 0,9145,70 3,90 0,8293,07

0,670 0,9685,00 3,35 0,8212,78Eskilstuna
0,618 0,9112,85 5,43 3,47 0,836Flen
0,686 0,8833,50 5,75 4,11 0,882Gnesta
0,655 0,9145,03 3,51 0,8763,11Katrineholm
0,691 1,0055,16 0,9002,58 3,46Nyköping
0,691 1 1412,35 4,60 3,56 0,891Oxelösund ,0,623 0,9760,8343,06 5,58 3,96Strängnäs

1,0350,6943,16 5,66 3,91 0,918Trosa
0,588 0,8680,8203,10 5,70 3,88Vingåker
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Individ- och familjeomsorg
Titbeu Volym- Andel Andel Andel Andel Titheu-

Index Index Huka flytande indexensamst. ntomn.
kvinnor med medborgare medborgare personer
barn 0-15år utöver 2%

Procent Procent Procent Procent

0,015 0,527 0,4 0,2 0,0 0,0 0,000
1,000 1,3 3,7 1,3

0,494 1,493 2,0 14,6 9,7 3,2 51,517

0,246 1,105 1,9 14,6 5,8 0,0 12,053
0,148 1,212 0,9 4,3 1,0 0,0 6,400
0,088 1,124 1,2 2,7 1,1 0,0 2,617
0,160 1,061 1,9 7,0 3,8 0,0 9,359
0,158 1,194 1,8 8,3 3,7 0,0 10,651
0,235 1,305 1,6 5,0 3,0 0,0 11,474
0,215 1,271 1,3 3,9 1,4 0,0 8,441
0,145 1,244 1,9 5,3 3,6 0,0 9,411
0,066 0,834 1,2 1,6 2,2 0,0 3,069
0,151 1,142 1,3 2,4 1,0 0,0 4,065
0,157 1,232 1,5 4,1 2,6 0,0 4,308
0,189 1,201 1,8 5,7 3,9 0,0 6,196
0,211 1,315 1,6 6,8 1,7 0,0 10,423
0,282 1,324 1,8 8,7 2,1 0,0 12,080
0,394 1,400 1,9 7,3 2,2 2,3 51,517
0,494 1,493 2,0 6,2 3,4 0,0 12,441
0,192 1,041 1,7 6,3 5,8 1,7 10,498
0,175 1,295 1,9 4,4 3,5 0,0 7,343
0,209 1,328 1,2 4,4 1,5 0,0 10,851
0,225 1,183 2,0 5,4 4,6 0,0 6,038
0,248 1,275 2,0 5,4 6,2 0,2 9,174
0,135 1,125 1,4 3,1 2,1 0,0 3,887
0,101 1,006 1,3 2,7 0,8 0,0 1,927
0,087 1,006 1,3 3,0 4,3 0,0 1,868
0,122 1,091 1,3 3,3 2,1 0,0 5,010
0,109 0,893 1,0 2,1 1,8 0,0 3,200
0,106 1,055 1,0 1,8 4,1 0,1 3,397
0,056 0,765 0,7 1,6 0,9 0,0 0,640
0,178 1,058 1,5 6,0 1,0 2,2 13,802
0,070 0,870 1,0 3,7 2,3 0,0 1,574
0,065 0,806 1,0 1,2 2,3 0,0 1,077
0,150 0,946 1,5 3,6 4,2 1,3 9,626
0,083 0,805 1,1 3,3 2,4 0,0 1,116
0,079 0,893 1,1 1,3 1,3 0,0 1,778
0,131 0,914 1,3 3,8 1,2 0,0 4,346
0,136 1,022 1,1 2,3 0,7 1,0 6,566
0,118 1,069 1,4 3,9 3,0 0,0 3,869
0,109 0,864 1,2 1,9 1,6 0,0 3,483
0,092 l 12 1,0 1,3 3,0 0,0 2,448

2,1 1,0 0,0
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Fom.Tabell 9

BarnomsorgKommunLin
Skatte-AndelAndelAndelAndelAndel somsom

kraftlörvirvsarb.törvirvsnrb.årir 7-9år 3-61-2
25minstminst en

timma/veckatimma/vecka

ProcentProcentProcent

0,7120,4880,7522,263,742,05Min
1,0000,6620,8623,425,122,86Medel
1,2700,8280,9354,876,873,97Max

0,8500,5560,8154,095,262,95BoxholmB
0,9430,6510,8653,435,332,56FinspångE
0,8080,6590,8893,425,803,15KindaE
1,0020,7080,9043,265,052,88LinköpingE
0,8940,6330,8413,495,112,88MjölbyE
0,9220,6560,8373,665,282,97MotalaE
0,9750,6730,8623,184,982,85NorrköpingE
0,8810,6280,8354,265,993,04SöderköpingE
0,9380,6820,91l3,064,602,67VadstenaE
0,7920,6150,8153,914,972,80ValdemarsvikE
0,7770,5230,7993,925,992,77YdreE
0,9060,603Åtvidaberg 0,8663,585,132,90
0,7670,4880,7523,96Ödeshög 5,632,90E
0,7380,5150,8294,736,873,17F Aneby
0,9030,6170,8873,635,212,75EksjöF
0,9380,5570,8424,005,673,16GislavedF
0,9440,6650,8863,936,353,47F Gnosjö
0,9650,6320,8583,615,172,99JönköpingF
0,9090,5860,8573,575,132,83NässjöF
0,8110,5170,7883,765,332,75F Sävsjö
0,8950,5430,8503,014,552,71TranåsF
0,8610,5580,8374,255,492,88VaggerydF
0,8820,6040,8433,534,842,86F Vetlanda
0,9590,6880,9313,595,272,73F Värnamo
0,8610,5850,8784,165,502,81AlvestaG
0,8610,6960,8843,835,222,70G Lessebo
0,9020,6470,9053,435,042,96LjungbyG
0,8570,6000,8403,574,672,54G Markaryd
0,7960,6160,8463,425,162,56G Tingsryd
0,8570,5950,8803,395,202,63G Uppvidinge
0,9760,6880,9093,574,922,64G Växjö
0,9180,6860,8743,53Älmhult 5,362,77G
0,7120,6570,8703,705,202,51H Borgholm
0,9200,6140,8813,504,732,81EmmabodaH
0,8660,5950,7943,485,1l2,77HultsfredH
0,7860,6640,8783,705,312,75H Högsby
0,9590,6710,8933,405,102,78H Kalmar
0,8990,6420,8573,685,402,92H Mönsterås
0,8320,6350,8404,125,893,34H Mörbylånga
0,9050,6230,8773,454,932,77NybroH
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lndlvid- och familjeomsorg
Tillets- Volym- Andel Andel Andel Andel Tithets-

index index finskaenumst. ñyttnndeutomn. index
kvinnor med medborgare medborgare personer, årbarn 0-15 utöver 2%g

d Procent Procent Procent Procent

0,015 0,527 0,4 0,2 0,0 0,0 0,000
1,000 1,3 3,7 1,3

0,494 1,493 2,0 14,6 9,7 3,2 51,517

0,057 0,670 0,9 2,2 0,3 0,0 1,054
0,104 0,894 1,0 2,8 1,7 0,0 3,149
0,061 0,810 0,9 1,1 0,5 0,0 0,801
0,168 1,070 1,2 3,2 0,2 2,7 10,909
0,108 0,841 1,0 1,9 0,3 0,1 3,948
0,124 0,893 1,1 2,6 1,4 0,0 5,578
0,169 0,992 1,6 4,1 1,1 2,4 12,200
0,093 0,812 1,0 0,9 0,3 0,0 1,746
0,107 0,956 0,9 1,3 0,3 0,0 2,206
0,056 0,712 0,8 1,0 0,6 0,0 0,709
0,036 0,571 0,5 1,0 0,3 0,0 0,000
0,097 0,813 0,6 1,1 0,0 0,0 2,085
0,062 0,527 0,7 1,4 0,5 0,0 0,858
0,065 0,582 0,8 2,2 0,2 0,0 1,050
0,084 0,828 0,9 1,8 0,2 0,0 2,112
0,083 0,750 0,9 4,6 2,3 0,0 3,045
0,063 0,887 0,8 4,7 2,2 0,0 0,860
0,144 0,914 1,0 4,1 0,6 1,3 10,274
0,100 0,793 0,8 2,4 0,2 0,0 2,803
0,074 0,608 0,7 3,9 0,2 0,0 1,165
0,107 0,738 0,9 2,0 0,3 0,0 3,488
0,072 0,701 0,7 2,1 0,3 0,0 1,810
0,080 0,777 0,7 1,8 0,3 0,0 1,884
0,096 0,975 0,9 3,0 0,8 0,0 2,653
0,071 0,753 0,8 2,6 0,4 0,0 1,275
0,078 0,893 0,9 4,1 0,5 0,0 1,681
0,074 0,864 0,8 2,8 0,2 0,0 2,263
0,057 0,738 1,0 3,1 0,4 0,0 0,696
0,043 0,717 0,7 1,8 0,1 0,0 0,336
0,053 0,748 0,8 2,4 0,4 0,0 0,380
0,120 0,994 1,2 3,8 0,1 1,1 6,056
0,057 0,887 0,7 2,1 0,2 0,0 1,509
0,034 0,728 1,0 1,5 0,1 0,0 0,542
0,052 0,802 0,7 2,2 0,4 0,0 1,082
0,060 0,716 1,0 2,2 0,2 0,0 0,803
0,041 0,783 0,8 2,8 0,2 0,0 0,000
0,114 0,951 1,2 2,3 0,2 1,9 5,909
0,066 0,824 1,1 1,6 0,2 0,0 0,933
0,044 0,756 0,8 1,1 0,2 0,0 0,654

0,8 3,4
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Forts.Tabell 9

BarnomsorgKommunLin
Andel Skatte-AndelAndelAndel somsom

kranförvirvsarb.år år lörvirvsarb.år 3-6 7-91-2
mlnst 25minst en

limma/veckatimma/vecka
Procent ProcentProcent

0,7120,4880,7523,74 2,262,05Min
0,662 1,0000,8623,425,12Medel
0,828 1,2700,9354,876,873,97Mu

0,689 0,9690,9053,252,56 4,73Oskarshamn
0,7410,850 0,6555,15 4,012,74Torsås
0,8660,850 0,6623,645,172,85Vimmerby
0,8960,6833,40 0,8844,812.71Västervik

0,721 0,8120,8933,765,513,04Gotland
0,9700,7090,8804,53 3,292,53Karlshamn
0,9290,7060,8904,87 3,502,65Karlskrona
0,9870,7300,8674,73 3,213,01Olofsström

0,623 0,9110,8183,432,59 4,84Ronneby
0,640 0,8770,8263,432,58 4,91Sölvesborg
0,625 0,9290,8333,752,80 5,41Bromölla
0,540 0,8910,8354,55 3,532,58Båstad

0,8860,6 20,860 l3,432,71 5,09Hässleholm
0,536 0,8950,8025,08 3,372,61Klippan
0,677 0,9380,8973,462,79 5,17Kristianstad
0,573 0,8840,8593,642,69 5,30Osby
0,600 0,9434,09 0,8545,732,87Perstorp

0,8390,878 0,6803,164,922,64Simrishamn
0,646 0,7680,8603,465,002,55Tommelilla

Åstorp 0,8930,5810,7945,32 3,813,03
0,936Ängelholm 0,6000,8834,99 3,512,66

Örkelljunga 0,8080,5120,7725,80 3,892,87
Östra 0,662 0,8790,8553,875,803,04Göinge

0,9170,6540,8303,772,79Bjuv 5:30 1,0200,7370,8813,712,79Burlöv
0,9010,6783,76 0,8935,503,15Eslöv

0,702 0,9910,8532,984,65Helsingborg 2:67 0,646 1,0010,8564,70 3,49Höganäs
0,670 0,8110,8745,33 3,852,83Hörby
0,650 0,8690,8423,883,19 5,90Höör

0,9880,827 0,6933,716,023,23Kävlinge
0,9630,893 0,7093,042,50 4,62Landskrona

0,734 l 643,62 0,9195,253,08Lomma
0,766 0,9840,9065,24 3,482,86Lund
0,672 0,9750,7812,882,54 4,44Malmö

0,850 0,664 0,8143,552,89 5,59Sjöbo
0,654 0,8620,8325,54 3,753,25Skurup

0,928 0,719 1,0493,715,74Staffanstorp
0,881 0,689 0,8733,872,98 5,89Svalöv

4,43 0,903 0,724 0,9602,94 5,96Svedala
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Individ- och familjeomsorg
Andel Andel Titlets-Tithets- Volym- Andel Andel
ñnslu flytande indexindex index ensamst. utomn.

kvinnor med medborgare medborgare personer
år utöver 2%barn 0-15

Procent Procent Procent

0,015 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0000,527
1,3 3,71,000

3,2 51,5170,494 1,493 2,0 14,6 9,7

0,100 0,97 1,0 2,1 0,5 0,0 3,246l
0,038 0,734 0,7 1,6 0,1 0,0 0,000

1,3460,065 0,828 0,9 1,1 0,0
0,5 0,0 3,7800,100 0,916 1,1 1,6

0,056 0,883 1,2 1,1 0,2 0,5 2,282
0,100 0,982 1,1 1,4 0,2 0,4 3,873
0,078 0,942 1,2 1,7 0,1 0,6 4,730
0,087 0,9 4,8 3,2 0,0 1,7790,996

0,3 0,0 2,6800,082 0,802 1,0 1,8
0,0 1,5770,084 0,812 1,1 2,9 0,4

0,8 0,0 1,9650,102 0,838 0,9 2,3
0,0 0,5220,050 0,675 0,9 2,2 0,1
0,1 3,4120,080 0,796 0,9 2,6 0,1

0,2 0,0 1,7220,085 0,686 1,3 3,0
0,093 1,2 2,5 0,1 0,7 4,5940,930

0,0 1,4410,067 0,738 0,9 2.5 0,1
0,095 1,5 5,5 0,7 0,0 2,1460,820

0,9250,076 0,859 1,0 1,6 0,1 0,1
0,0 1,1990,061 0,761 0,7 1,0 0,1

0,5 0,0 2,1710,124 0,768 1,4 4,6
3,8480,114 0,848 1,0 1,8 0,1 0,9

0,1 0,0 0,9480,056 0,578 0,8 2,7
1,0860,073 0,9 1,9 0,4 0,00,843

0,7 0,0 3,3370,104 0,867 1,2 5,3
0,201 1,9 0,3 0,0 4,9811,130 5,7

2,8200,116 0,930 1,0 3,9 0,4 0,0
13,0160,210 1,7 4,6 0,3 1,51,066
3,6920,124 0,930 1,0 1,8 0,1 0,0
1,5480,078 0,833 0,8 1,2 0,1 0,0
1,4710,068 0,813 1,0 2,1 0,1 0,0

0,0 3,5400,127 0,966 0,9 3,0 0,1
6,4500,178 1,054 1,6 4,4 0,8 0,0
5,2010,182 1,207 0,8 1,6 0,1 0,0

12,7170,222 1,179 1,5 5,5 0,3 3,0
27,1800,333 2,0 0,3 3,11,091 9,4

0,062 1,0 0,2 0,0 1,0260,801 0,8
0,0 1,5220,089 0,828 1,0 1,8 0,2

4,6780,172 1,126 1,0 1,7 0,1 0,0
0,0 0,5150,070 0,883 0,8 1,6 0,4

1,1 1,6 0,0
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Tabell 9 Porta.

Kommun BarnomsorgLin
Andel Andel Andel Skane-Andel Andel som som

år år lñrvirvsarb. kranår 7-9 förvirvaarb.1-2 3-6
25minst minsten

timma/vecka timma/vecka
Procent Procent Procent

2,05 3,74 2,26 0,752 0,488 0,712Mln
1,0002,86 5,12 3,42 0,862 0,662Medel

0,828 1,2703,97 6,87 4,87 0,935Max

0,858 0,688 0,940M Trelleborg 2,90 5,23 3,32
0,751 1,143Vellinge 2,75 5,64 3,61 0,924M

2,45 0,889 0,702 0,925M Ystad 4,40 3,13
0,8622,85 5,28 3,62 0,851 0,561N Falkenberg
0,9432,67 4,88 3,42 0,860 0,636N Halmstad

5,47 3,89 0,862 0,509 0,862N Hylte 3,01
0,866 0,627 1,040N Kungsbacka 3,47 6,00 3,97
0,834 0,562 0,787N Laholm 2,72 5,51 3,92
0,889 0,602 0,895N Varberg 3,03 5,54 3,61

2,73 2,88 0,820 0,679 1,056O Göteborg 4,40
6,21 4,19 0,915 0,691 1,056O Härryda 3,40

3,24 6,06 3,83 0,897 0,686 1,0140 Kungälv
0,627 0,915O Lysekil 2,59 5,19 3,69 0,853

3,77 0,810 0,586 0,8470 Munkedal 2,75 5,25
0,916 0,721 1,097O Mölndal 3,12 5,49 3,61

3,09 6,36 1 0,829 0,602 0,840O Orust 4,1
0,720 1,073O Partille 3,30 5,98 4,00 0,881

3,40 0,869 0,647 0,8920 Sotenäs 2,37 4,81
6,02 3,92 0,866 0,645 1,017O Stenungsund 3,44

3,08 0,857 0,615 0,8490 Strömstad 3,02 5,28
0,820 0,577 0,7660 Tanum 3,00 5,43 3,57

0 0,813 0,556 0,907Tjörn 3,31 6,22 4,21
O Uddevalla 0,842 0,666 0,9502,94 5,23 3,39

Öckerö0 6,04 4,01 0,866 0,6l 1 0,908l 8
0,684 0,976P Ale l 3 5,71 3,69 0,858

0,938P Alingsås 2,95 5,74 4,17 0,890 0,657
P 0,883 0,683 0,907Bengtsfors 2,82 4,86 3,30
P Borås 5,04 3,33 0,880 0,721 0,9782,83
P Dals-Ed 2,75 4,95 3,56 0,819 0,568 0,798
P Färgelanda 5,85 3,86 0,911 0,716 0,8192,67
P 0,626 0,836Herrljunga 2,98 5,59 4,15 0,868
P Lerum 6,31 4,12 0,875 0,640 1,0513,48
P Lilla Edet 3,32 6,05 4,32 0,834 0,639 0,887
P 0,643 0,866Mark 3,02 5,54 3,84 0,840
P Mellerud 3,50 0,813 0,609 0,8042,85 5,05
P Svenljunga 3,75 0,844 0,576 0,8192,92 5,64
P Tranemo 0,866 0,670 0,8943,02 5,46 4,03
P Trollhättan 0,737 1,0 32,97 5,19 3,30 0,877 l
P 0,872Ulricehamn 2,74 5,00 3,87 0,863 0,640
P Vårgårda 0,559 0,8193,04 6,11 4,03 0,852
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familjeomsorgIndivid- och
Tithets- Andel AndelVolym- Andel Andel Tithets-

index index linskn uyttnnde Indexensamt. ntomn.
kvinnor med medborgare medborgare personer

årbarn 0-15 utöver 2%
Procent Procent Procent Procent

0,015 0,527 0,4 0,2 0,0 0,0 0,000
1,000 1,3 3,7 1,3

0,494 1,493 2,0 14,6 9,7 3,2 51,517

0,148 0,972 1,1 2,7 0,7 0,0 4,633
0,109 1,156 0,00,8 0,9 0,2 4,077
0,132 0,984 1,1 1,8 0,1 0,0 3,590
0,072 0,712 1,0 2,8 0,3 0,8 2,105
0,117 0,886 1,3 4,1 0,4 1,7 6,482
0,045 0,633 0,8 2,2 1,3 0,0 0,588
0,076 0,890 0,9 1,5 0,2 0,1 2,336
0,052 0,5710,652 0,7 1,6 0,2 0,0
0,104 0,824 0,2 3,0091,0 2,1 0,4
0,227 1,064 1,8 7,6 1,6 3,2 30,369
0,096 1,022 1,0 2,7 1,4 0,0 3,130
0,126 1,009 1,0 2,0 0,4 0,0 3,346
0,113 0,853 1,1 2,8 0,2 0,0 2,201
0,042 0,689 0,9 1,3 0,2 0,0 0,601
0,154 1,130 1,4 3,0 0,9 0,0 8,450
0,036 0,708 0,9 1 0,3 0,0 0,000
0,205 1,140 1,3 3,4 0,8 0,0 6,787
0,104 0,867 1,1 1,6 0,3 0,7290,0
0,066 0,892 1,1 2,4 0,5 0,0 1,589
0,090 0,789 1,2 2,2 0,1 0,0 1,624
0,032 0,636 0,9 1,4 0,1 0,0 0,000
0.075 0,712 0,8 2,0 0,1 0,0 0,425
0,112 0,910 1,4 2,9 0,3 5,0711,1
0,130 0,853 0,7 0,9 0,1 0,0 2,210
0,126 0,966 1,1 2,5 1,9 0,0 3,705
0,124 0,931 1,1 1,8 0,5 0,0 4,216
0,053 0,879 1,1 1,4 0,4 0,0 0,563
0,132 1,028 1,2 3,4 2,5 1,1 8,778
0,048 0,654 0,9 0,8 0,4 0,0 0,934
0,048 0,882 1,1 1,7 0,2 0,0 0,000
0,050 0,765 0,7 1,8 1,1 0,0 0,760
0,103 4,6300,940 1,1 2,1 0,6 0,0
0,067 0,804 1,1 2,8 2,8 0,0 0,879
0,057 1,7020,793 0,9 3,0 1,1 0,0
0,055 0,708 0,8680,9 2,0 0,4 0,0
0,045 0,682 0,8 1,3 1,0 0,0 0,534
0,064 0,858 0,8 0,4841,9 2,1 0,0
0,156 1,084 4,0 6,8861,4 2,3 1,4
0,071 0,817 0,8 0,5 1,3851,7 0,0

0,8 1,6 0,0
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Tabell 9 170m.

BarnomsorgKommunLin
Skatte-AndelAndelAndelAndel Andel somsom

kranlörvirvsarb.år lörvirvsarb.årår 3-6 7-91-2
25minstminst en

timma/veckatimma/vecka

ProcentProcent Procent

0,7120,4880,7523,74 2,262,05Min
1,0000,6620,8623,425,122,86Medd

0,828 1,2700,9354,873,97 6,87Max

0,9980,6820,8733,505,512,92VänersborgP
Åmål 0,9110,5810,8323,114,972,77P

0,7790,5700,8773,736,022,66R Essunga
0,8720,6180.8443,655,172,82FalköpingR
0,8280,6590,8703,872,90 6,20R Grästorp
0,8140,5500,8273,485,732,86GullspångR
0,8580,5920,8613,945,172,96GöteneR
0,8730,5510,8474,876,733,26HaboR
0,8600,5980,8343,934,982,99R Hjo

0,557 0,9230,8163,595,032,48KarlsborgR
0,9120,6480,8723,384,982,89LidköpingR
0,9300,6520,8753,465,192,99MariestadR

0,572 0,8340,7604,393,01 6,04R Mullsjö
0,9290,6400,8813,745,232,96R Skara

0,679 0,9790,8805,29 3,552,98R Skövde
0,8650,6170,8083,775,272,87TibroR
0,8690,6780,8673,735,543,22R Tidaholm

0,593 0,7820,8203,962,99 5,86R Töreboda
0,8030,6240,8443,452,81 5,37R Vara
0,8760,6130,8583,244,832,74ArvikaS
0,8250,6140,7873,285,192,90FdaS
0,9090,6570,8544,32 3,102,75FilipstadS
0,8990,7020,8723,725,953,10ForshagaS
0,9050,5780,7543,264,973,00S Grums
0.9610,6830,8633,234,822,35HagforsS
1,0290,7400,9194,222,98 5,83S Hammarö
1,0370,7090,8683,244,712,67S Karlstad
0,9080,6270,8773,695,943,27KilS
0,9450,6510,8134,72 3,332,61S Kristinehamn

0,686 0,9210,8384,36 3,182,28S Munkfors
0,686 0,8810,8795,35 3,562,75S Storfors

0,8410,6420,8593,323,12 4,92S Sunne
0,595 0,8980,8044,96 3,332,82S Säffle
0,707 0,8640,8774,74 3,222,46S Torsby

Årjäng 0,7980,6240,8613,133,00 4,70S
0,638 0,8810,8013,714,922,80T Askersund

0,9360,6410,8563,175,09T 2,81Degerfors. 0,9300,6220,8293,642,77 5,08T Hallsberg
0,685 0,9430,8264,43 3,162,50T Hällefors

1,0540,7410,8783,012,45 4,66T Karlskoga
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Individ- och familjeomorg
Andel Tilbeh-Titleu- Andel Andel AndelVolym-

flytande IndexIndex finskaindex ensamt. Itomn.
kvinnor med medborgare medborgare personer

år utöver 2%barn 0-15
ProcentProcent Procent

0,0000.2 0,0 0,00,015 0,527 0,4
1,3 3,71,000

9,7 3.2 51,5170,494 1,493 2,0 14,6

4,8120,128 1,3 1,4 0,4 0,00,983
2,6390,092 0,2 0,00,768 1,1 1,9

0,7 0,00,042 0,668 0,8
0,2 0,0 2,6070,100 0,805 1,0

0,0 1,0650,074 0,822 0,9 0,8
0,049 0,8 0,0 0,0000,645 0,9

0,8780,056 0,737 0,7 0,3 0,0
2,0620,100 0,729 0,7 0,2 0,0
2,0070,093 0,766 0,9 0,4 0,0

0,0 0,9400,059 0,708 0,9 0,2
0,118 0,2 0,4 3,8920,891 1,0
0,103 0,5 3,2530,894 1,2 1,4
0,092 0,5 0,0 1,9560,686 1,2
0,1 1,1 0,3 0,0 2,44112 0,890

5,2580,124 0,972 1,1 1,8 0,7
0,0 2,4510,096 0,780 0,7 0,5
0,0 2,2050,093 0,881 0,9 0,4
0,0 1,0750,058 0,686 1,0

0,5 0,0 0,5020,050 0,735 0,9
0,2 0,3 2,2530,061 0,774 1,1
0,1 0,0 0,0000,033 0,692 1,1

0,058 0,9 0,0 1,4820,839 1,1
2,7640,094 0,928 1,2 0,2 0,0

0,0 1,7140,063 0,695 1,0 1,0
0,051 0,9 0,4 0,0 1,1370,893

0,0 3,5540,108 1,077 0,3
0,132 0,3 0,9 l 831,036

0,0 2,2520,086 0,839 0,2
0,5 0,0 3,9810,114 0,877

1,2210,045 0,1 0,00,859
1,0100,067 0,879 2,9 0,0

0,032 0,1 0,0 0,7800,767
2,0870,072 0,746 0,2 0,0
0,5600,023 0,855 0,1 0,0

0,0 0,5120,029 0,723 0,2
0,8180,042 0,761 0,6 0,0

0,095 2,1 0,0 2,5860,867
0,070 0,8 0,0 1,3470,804
0,070 2,4 0,0 1,6850,884
0,104 1,064 1,6 0,0 5,445
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Tabell 9 Fons.

Lin Kommun Barnomsorg
Andel Andel Andel Andel Andel Skatte-som som

år år1-2 3-6 7-9år lörvirvsarb. förvirvsarb. kran
minst 25minsten

timma/vecka timma/vecka
Procent Procent Procent

Min 2,05 3,74 2,26 0,752 0,488 0,712
Medel 2,86 5,12 3,42 0,862 0,662 1,000
Mu 3,97 6,87 4,87 0,935 0,828 1,270

T Kumla 3,20 5,40 3,73 0,861 0,701 0,944
T Laxå 2,64 4,69 3,99 0,880 0,728 0,966
T Lindesberg 2,69 5,20 3,50 0,889 0,761 0,932
T Ljusnarsberg 2,86 5,00 2,81 0,864 0,598 0,886
T Nora 2,95 5,32 3,73 0,833 0,653 0,929

ÖrebroT 2,77 5,04 3,46 0,896 0,758 0,984
U Arboga 2,60 4,95 3,40 0,860 0,670 0,970
U Fagersta 2,49 4,32 3,28 0,893 0,712 1,021
U Hallstahammar 3,05 5,18 3,49 0,802 0,692 1,009
U Heby 3,12 6,06 4,28 0,835 0,565 0,817
U Kungsör 2,48 5,00 3,48 0,837 0,693 0,939
U Köping 2,80 5,22 3,36 0,829 0,625 0,946
U Norberg 2,98 5,38 4,17 0,860 0,692 0,946
U Sala 3,00 5,46 3,60 0,865 0,636 0,890
U Skinnskatteberg 2,59 6,01 4,07 0,838 0,688 0,874
U Surahammar 3,22 6,11 3,56 0,863 0,681 0,984
U Västerås 2,81 4,94 3,07 0,871 0,675 1,076
W Avesta 2,66 5,02 3,42 0,857 0,653 0,962
W Borlänge 2,84 5,22 3,45 0,856 0,722 0,993
W Falun 3,01 5,49 3,81 0,896 0,673 1,025
W Gagnef 3,19 6,02 4,06 0,822 0,628 0,884
W Hedemora 3,04 5,18 3,90 0,878 0,633 0,899
W Leksand 2,62 5,40 3,81 0,794 0,585 0,887
W Ludvika 2,50 4,66 3,01 0,802 0,642 0,989
W Malung 2,44 4,73 3,01 0,854 0,659 0,899
W Mora 2,93 5,17 3,81 0,891 0,677 0,918
W Orsa 2,98 5,40 3,71 0,810 0,607 0,826
W Rättvik 2,64 4,65 3,20 0,840 0,538 0,868
W Smedjebacken 2,89 5,31 3,68 0,804 0,622 0,978
W Säter 3,32 6,41 4,11 0,841 0,606 0,887
W Vansbro 2,32 4,93 3,12 0,795 0,540 0,826

ÄlvdalenW 2,63 5,28 3,89 0,871 0,672 0,836
X Bollnäs 2,72 4,73 3,66 0,839 0,662 0,909
X Gävle 2,78 4,90 3,22 0,870 0,725 1,042
X Hofors 2,57 4,92 3,25 0,896 0,734 0,997
X Hudiksvall 2,84 5,40 3,47 0,848 0,696 0,932
X Ljusdal 2,36 5,05 3,38 0,836 0,668 0,863
X Nordanstig 2,92 5,44 3,86 0,833 0,654 0,820

gX Ockelbo 2,73 5,36 3,33 0,878 0,685 0,849
gX Ovanåker 2,75 5,28 3,65 0,813 0,568 0,852
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lndlvid- och familjeomsorg
Tithets- Andel Andel Titlnets-Volym- Andel Andel

linska tlyttande indexindex index ensamst. ntomn.
kvinnor med medborgare medborgare personer

årbarn 0-15 utöver 2%
Procent Procent Procent Procent

0,015 0,00,527 0,4 0,2 0,0 0,000
1,000 1,3 3,7 1,3

0,494 3,2 51,5171,493 2,0 14,6 9,7

0,095 0,943 1,1 2,4 0,8 0,0 3,006
0.066 0,972 2,2 2,1 0,0 1,2371,2
0,049 0,983 1,1 1,4 1,6 0,0 1,546
0,038 0,744 1,1 1,9 1,5 0,0 0,842
0,057 1,0 0,0 1,4950,832 1,2 1,9
0,136 1,087 1,5 3,7 0,6 2,5 9,889
0,100 0,924 1,1 1,9 0,9 0,0 3,008
0,118 1,034 1,3 2,2 4,2 0,0 3,606
0,101 2,7330,937 1,3 2,3 4,8 0,0
0,046 0,2750,666 0,8 1,6 1,1 0,0
0,099 0,923 0,9 2,0 2,8 0,0 1,968
0,119 0,859 1,3 3,1 3,7 0,0 4,617
0,052 0,896 2,8 1,8 0,0 1,4861,3
0,064 0,815 1,3 1,7 0,7 0,0 2,101
0,055 0,0 0,9540,847 1,0 2,3 6,5
0,101 0,946 2,5 6,0 0,0 1,8841,0
0,173 1,053 1,5 4,0 1,9 2,0 13,086
0,084 0,884 1,5 1,3 0,3 3,1361,3
0,098 0,992 1,9 1,5 0,0 5,6651,4
0,084 0,4 1,0 4,4020,962 1,3 2,1
0,037 0,757 0,9 1,4 1,7 0,0 0,000
0,067 0,825 1,8 0,0 1,3921,2 1,6
0,037 0,694 0,9 1,1 0,3 0,0 0,771
0,075 0,845 1,7 1,0 0,0 3,2601,4
0,028 0,809 0,2 0,0 0,9121,1 1,4
0,051 0,880 1,4 1,0 0,2 0,0 1,691
0,029 0,3 0,0 1,0050,693 1,2 1,2
0,027 0,643 0,2 0,0 0,5851,2 0,9
0,062 1,6 0,0 1,5890,806 1,3 1,1
0,067 0,769 1,6 1,2 0,3 0,0 1,092
0,032 0,0 0,0000,608 0,9 0,6 0,1
0,025 0,800 0,8 0,7 0,0 0,0 0,000
0,051 0,830 1,4 0,1 0,0 2,2021,4

8,6200,114 1,043 1,6 2,5 1,1 1,4
0,0 2,4620,097 1,032 1,1 1,7 2,5

2,5200,073 0,906 1,4 1,6 0,4 0,8
0,2 0,9280,044 0,808 1,1 0,8 0,0

0,032 0,3 0,0 0,0000,759 1,0 1,0
0,0
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Tabell 9 Forts.

Lin Kommun Barnomsorg
Andel Andel Andel Andel Andel Skatte-som som

år år1-2 3-6 7-9år lörvirvurb. lörvirvsarb. kran
minst minst 25en

timma/vecka timma/vecka
Procent Procent Procent

Mln 2,05 3,74 2,26 0,752 0,488 0,712
Medel 2.86 5,12 3,42 0,862 0,662 1,000
Max 3,97 6,87 4,87 0,935 0,828 1,270

Sandviken 2,65 4,89 3,01 0,862 0,664 0,994
Söderhamn 2,85 4,94 2,92 0,871 0,617 0,941
Härnösand 2,48 4,71 3,35 0,885 0,726 0,996
Kramfors 2,45 4,54 3,00 0,882 0,719 0,891
Sollefteå 2,53 5,03 3,61 0,903 0,748 0,906
Sundsvall 2,65 4,77 3,13 0,879 0,764 1,074
Timrå 2,73 5,19 3,27 0,880 0,749 0,982
Ånge 2,63 4,91 3,06 0,870 0,727 0,903
Örnsköldsvik 2,59 4,81 3,60 0,871 0,675 0,967
Berg 2,75 5,62 3,62 0,881 0,653 0,773
Bräcke 2,68 5,35 3,67 0,899 0,704 0,845
Härjedalen 2,52 4,53 3,14 0,854 0,682 0,859
Krokom 3,08 6,11 4,27 0,897 0,663 0,830
Ragunda 2,52 4,61 3,52 0,862 0,636 0,870
Strömsund 2,82 3,51 0,842 0,667 0,848
Åre 2,84 5,99 3,60 0,876 0,696 0,824
Östersund 2,85 4,97 3,33 0,908 0,750 1,004
Bjurholm 2,52 4,79 3,27 0,898 0,630 0,829
Dorotea 2,29 5,49 3,41 0,919 0,763 0,835
Lycksele 3,20 5,14 3,57 0,889 0,684 0,948
Malå 2,93 5,45 3,54 0,877 0,588 0,907
Nordmaling 2,62 5,90 4,38 0,897 0,700 0,821
Norsjö 3,12 5,44 3,59 0,834 0,611 0,878
Robertsfors 3,04 6,16 0,876 0,671 0,8093:68Skellefteå 2,85 5,02 0,908 0,713 0,965
Sorsele 2,52 5,35 3,49 0,867 0,648 0,825
Stomman 2,52 4,79 3,56 0,864 0,668 0,883
Umeå 3,20 5,66 3,77 0,922 0,777 0,997
Vilhelmina 2,81 5,53 4,19 0,849 0,666 0,854
Vindeln 2,74 5,47 3,71 0,884 0,632 0,821
Vännäs 3,70 6,17 3,87 0,923 0,702 0,865
Åsele 2,05 4,52 3,06 0,874 0,706 0,848
Arjeplog 2,44 5,58 3,54 0,866 0,677 0,914
Arvidsjaur 2,40 4,80 3,13 0,840 0,679 0,943
Boden 2,91 5,27 3,75 0,935 0,828 1,003
Gällivare 2,94 5,21 3,31 0,877 0,765 1,071
Haparanda 2,77 5,07 3,65 0,802 0,729 0,826
Jokkmokk 2,85 5,32 3,14 0,896 0,751 0,959 .Kalix 2,71 5,15 3,58 0,865 0,758 0,993
Kiruna 3,17 5,36 3,54 0,853 0,737 1,121
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och familjeomsorgIndivid-
Titbets-AndelAndelAndelAndelVolym-Timu-

indexilyttandeIlskautomn.index ensamu.index
medborgaremedborgare personermedkvinnor

2%utöverår0-15barn
ProcentProcentProcent

0,0000,00,00,40,5270,015
1.31.31,000

51,5173,29,72,01,4930,494

4,1070,01,30,9280,098
2,3940,40,71,40,8220,065
4,0590,00,31,20,108

0,00,80,9010,040
0,00,30,90,9620,048
1,51,01,41,1050,107
0,01,01,0040,065
0,00,51,00,9070,036
0,50,60,70,9060,067
0,00,20,80,7410,015
0,00,41,00,8670,038
0,00,21,00,8160,027
0,00,31,00,8040,032
0,00,60,90,7670,022
0,00,30,80,7950,036
0,00,21,00,8260,027
0,70,21,71,0930,134
0,00,30,50,7570,022
0,00,70,9420,039
0,00,21,00,9230,075
0,00,20,50,7630,053
0,00,51,60,60,8470,036
0,00,20,50,7460,044
0,00,50,8000,040
0,60,41,40,80,9830,081
0,00,30,60,70,7650,027
0,00,50,90,8210,032
1,81,42,71,4300,135 l l, 0,00,10,50,80,8280,067
0,00,40,80,50,7580,033
0,00,20,70,9150,071
0,00,30,90,8600,039
0,00,30,60,80,8590,045
0,00,10,70,80,8760,062
0,00,60,91,41,1490,075
0,00,71,31,0710,070
0,00,91,20,8610,062
0,00,40,31,20,9970,058
0,03,10,60,90,9960,048
0,02,70,91,3
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Tabell 9 Forts.

Lin Kommun Barnomsorg
Andel Andel Andel Andel Andel Skatte-som som

årl-2 3-6 år år7-9 lörvirvsarb. ñrvirvsarb. kraft
minst minst 25en

timma/vecka timmn/veclu
Procent Procent Procent

Min 2,05 3,74 2,26 0,752 0,488 0,712
Medel 2,86 5,12 3,42 0,862 0,662 1,000
Max 3,97 6,87 4,87 0,935 0,828 1,270

BD Luleå 2,80 4,96 3,38 0,903 0,813 1,076
BD Pajala 2,38 5,19 3,25 0,807 0,676 0,829
BD Piteå 2,86 5,35 3,62 0,863 0,721 0,993

ÄlvsbynBD 2,88 5,66 3,59 0,827 0,683 0,928
ÖverkalixBD 2,72 4,54 3,18 0,883 0,750 0,872
ÖvertorneåBD 2,47 5,12 3,55 0,861 0,745 0,803
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familjeomsorgIndivid- och
AndelAndelAndel

flytandentomn.ensamsl.
medborgarekvinnor med personer

utöver 2%år0-15barn
ProcentProcentProcent

0,00,20,4
3,71,3

3,214,62,0

1,11.61,4
0,00,80,7
0,70,81,0
0,01,10,9
0,00,70,4
0,00,20,7
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kostnadsutjämningberäkningkommun förTabell Variabler10 avper
för äldreomsorg

75-65-74,i åldersgruppemabefolkningsandelar könKommunens per
ålders-respektiveförmed normkostnadenmultiplicerasoch 85-w84

normkostnad invånare.vilket kommunens pergrupp, ger
framtagna kostna-beredningenberäknad deNormkostnaden påår av
bilaga I7.äldre i äldreomsorgen. Seför olikaderna norm-grupper av

ochförhållandensocioekonomiskatillkostnaden även hänsynär tagen
ensamboende/samboende.förekomsten av

hemtjänst.institutioner ochförtillägg/avdragtabellen redovisasI
normkostnadentilltillägg 5 %påglesbygdskommuner görsFör ett som

i glesbygd.finnsinstitutionsvårdefterfråganden ökade påmotsvarar som
högretill följdkostnader i glesbygdhögrehemtjänsten uppstårInom av
iberäknatsMerkostnadema harrestid.reskostnader och längre en

Strukturkostnadsutredningen,ifinns beskrivensärskild modell. Modellen
bilaga 5.
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kostnadsutjimning lör ildreomsorgför beräkningenTabell Varlabler kommun10 avper

befolkningenAndelLin Kommun av
år Nom-år 85-år 75-8465-74

kostnadMin KvinnorMin KvinnorMin Kvinnor
totalt

Procent Kr/lnvProcentProcent Procent ProcentProcent

.2520,94 0,13 0,30 11,91 0,801,74Mln
4.8200,56 1,292,54 3,754,39 5,12Medel
7.7501,18 2,205,11 5,717,29 7,68Max

1.7420,14 0,400.90 1,502,34 2,71Botkyrka
1,51 4.3724,17 0,625,34 2,774,30Danderyd
0,52 2.1071,69 0,292,81 1,422,68Ekerö
0,38 1.8431,56 0,182,72 0,91Haninge 2,36
0,63 2.3551,85 0,253,16 1,21Huddinge 2,81
0,39 1.7991,61 0,163,33 1,11Järfälla 3,21

4.0870,45 1,222,72 3,964,64 6,22Lidingö
3.0270,323,98 1,67 2,563,29Nacka

1,20 4.8743,72 0,634,89 5,33 2,82Norrtälje
0,90 3.7423,02 0,413,57 4,19 2,44Nynäshamn
0,77 1.8701,39 0,202,36 0,861,74Salem
0,48 2.2831,89 0,293,14 1,25Sigtuna 2,71
0,76 2.6142,13 0,263,25 3,60 1,46Sollentuna
1,22 4.8604,57 0,445,08 7,01 2,65Solna
1,90 5.9434,94 0,534,37 6,06 2,52Stockholm

4.6620,42 1,152,34 4,064,50 6,05Sundbyberg
0,33 0,79 3.2551,72 2,783,49 3,97Södertälje

0,38 1.5851,35 0,172,70 2,68 0,89Tyresö
0,62 2.3712,22 0,293,13 3,59 1,39Täby

0,13 0,39 1.6790,90 1,422,39 2,61Upplands-Bro
0,40 1.8341,56 0,152,85 1,10Upplands-Väsby 2,41

0,28 0,62 2.1701,752,50 2,67 1,18Vallentuna
0,37 0,76 3.1711,97 2,703,90 4,84Vaxholm

2.2450,272,98 3,10 1,38 1,74Vânndö
Österåker 0,18 0,43 1.7121,01 1,332,30 2,34

4.4813,29 0,66 1,214,71 2,60Enköping 4,14
0,30 1.2520,94 0,141,83 1,91 0,80Håbo

6.3664,54 0,96 1,635,84 3,435,42Tierp
3.6770,46 1,1l1,88 2,913,12 3,93Uppsala

Älvkarleby 1,49 5.8934,06 0,945,86 2,765.23
Östhammar 0,68 1,34 4.9082,72 3,164,37 4,61

1,23 4.9233,81 0,595,33 2,50Eskilstuna 4,54
5.5760,76 1,392,89 3,964,83 5,49Flen

0,97 4.0450,574,35 4,64 2,25 3,26Gnesta
0,62 1,43 5.6154,294,77 5,80 3,03Katrineholm

1,31 5.0453,95 0,614,85 5,49 2,68Nyköping
0,34 0,90 3.7192,21 2,764,43 5,05Oxelösund
0,50 1,17 4.3293,524,25 4,89 2,44Strängnäs

0,78 3.1482,26 0,423,65 3,90 1,92Trosa
0,79 1,40 5.4015,09 2,56 3,64Vingåker 4,89
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Wligg/Illligg/Normkostnad
avdragavdragÅrår 85-75-8465-74år

hemtjänstlnsütn-KvinnorMinKvinnorKvinnorMin
tioner

Kr/invKr/invKr/personKr/personKr/personKr/personKr/personKr/person

114.35882.78029.89115.9914.5823.319
128.722105.38136.13624.6966.3175.825
138.034128.36739.27033.7057.1538.314

130.925106.19136.01422.9696.4855.880
118.02182.78029.89115.9914.5823.319
127.18999.53032.65423.3925.4204.713
130.60037.467 110.04028.1136.6655.814
129.75996.42735.89923.8846.1245.584

98.657 127.82134.99921.1795.7974.760
121.2691031.529 90.l16.4145.2173.902
124.71099.02933.70121.5345.8585.128
128.821105.43435.61625.4706.1675.980
129.171105.07035.50225.4236.2365.661
114.35831.054 97.71217.8775.5724.542

109.737 129.32636.3866.285 24.4695.725
127.057105.32534.13920.2585.5624.633
125.34596.39934.62822.5546.2295.612
125.44735.745 98.31924.4776.4876.020
130.67096.63236.43825.3366.3006.611
129.953105.00436.13524.1236.4526.011
131.18934.135 95.10121.2815.6524.526
123.28532.892 98.26019.0255.5174.352
130.59836.464 107.76923.5876.4755.713
131.06337.334 99.53224.0806.2245.647
124.246100.46433.6395.775 21.8324.910
123.712105.82124.037 34.3025.6144.392
131.236104.l 4534.25724.6395.7875.513
130.142109.28835.52223.3295.3945.131
130.011105.81334.86022.1965.9445.122
129.207115.75035.56823.9005.0844.533
130.976110.80424.810 35.9616.0215.988
124.787100.80134.56922.5075.9755.320

-18131.31599.54836.72928.3396.5596.456
-15133.731108.31436.21925.3366.0216.053

131.305108.41337.12825.8666.3855.804
-18129.579116.29637.55127.5666.2195.635
-15129.594110.83835.46420.8005.9455.918

130.3031.092l l37.62125.9226.5745.844
-16127.52011.780125.595 35.6446.1785.534
-18131.340108.84336.31326.1926.5165.768
-18126.933102.25735.03923.4056.0475.361
-18130.655107.38834.96026.7225.5794.456

108.39726.0706.413
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Tabell 10 Fons.

befolkningenAndelLin Kommun av
år Norm-år 85-år 75-8465-74

Kvinnor kostnadKvinnor MinKvinnor MinMin
totalt

Procent Kr/lnvProcent ProcentProcent ProcentProcent

9.30 1.2520,94 0,130,801,74 1,91Min
1,29 4.8203,75 0,565,12 2,544,39Medel

7.7501,18 2,205,11 5,717,29 7,68Max

1,53 6.1854,05 1,005,12 3,535,21Boxholm
1,28 5.0203,57 0,595,18 2,814,79Finspång

6.3650,93 1,714,854,75 5,00 3,59Kinda
4.1700,49 1,072,23 3,384,21 4,97Linköping

1,32 5.2453,89 0,715,27 2,714,56Mjölby
0,62 1,25 5.1154,214,63 5,33 2,87Motala

1,43 5.1764,03 0,535,40 2,50Norrköping 4,46
3.7260,48 0,862,47 3,094,05 4,65Söderköping
5.9930,67 1,833,19 4,755,29 5,90Vadstena

1,55 5.7783,95 0,623,445,75 5,71Valdemarsvik .
6.552l 3 1,823,46 4,365,51 5,33Ydre

Åtvidaberg 5.1770,69 1,223,12 3,904,54 5,31
Ödeshög 5.5464,02 0,69 1,326,17 3,676,02

1,39 5.2523,70 0,725,18 3,034,68Aneby
0,90 1,63 6.0763,24 4,475,09 6,03Eksjö

1,00 4.2753,36 0,544,30 2,59Gislaved 4,23
3.0600,36 0,514,04 2,42 2,673,89Gnosjö
4.9120,56 1,315,47 2,65 4,104,39Jönköping
5.6854,15 0,74 1,536,37 3,18Nässjö 5,51

1,64 5.9284,06 0,925,49 5,55 3,58Sävsjö
6.7610,83 1,863,22 5,055,23 6,24Tranås
4.8350,73 1,275,14 3,10 3,474,76Vaggeryd

1,67 6.0344,09 0,925,60 3,27Vetlanda 4,92
4.7463,58 0,58 1,225,17 2,754,72Värnamo

0,79 1,65 5.7373,734,78 4,92 3,06Alvesta
1,54 6.0454,27 0,804,67 5,25 3,64Lessebo

5.2630,74 1,465,03 2,85 3,604,64Ljungby
0,96 1,49 l 223,30 4,265,23 5,32Markaryd

1,90 7.0424,55 1,096,10 6,00 3,99Tingsryd
7.2615,12 1,06 1,885,76 4,305,92Uppvidinge
4.2580,60 1,162,23 3,243,80 4,44Växjö

Älmhult 5.6250,86 1,543,30 3,604,96 5,09
6.7240,92 1,943,78 5,145,67 5,90Borgholm

1,18 5.4424,22 0,765,49 3,91Emmaboda 5,41
1,68 6.3404,48 0,865,45 5,73 3,65Hultsfred

7.1831,16 1,794,14 5,055,88 6,26Högsby
1,34 4.9472,57 3,88 0,624,28 5,29Kalmar
1,26 5.0703,79 0,684,67 5,14 2,99Mönsterås
1,09 4.7653,65 0,834,75 4,96 2,96Mörbylånga

6.0414,52 0,83 1,555,48 3,37Nyhm 4,93
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1111333/TilläggNormkoctnnd
avdragavdragårår 85-75-8465-74År

hemtjänstlnstltu-KvinnorMinKvinnorMinMin Kvinnor
tioner

Kr/lnvKrllnvKr/personKrlpersonKrlpersonKr/personKr/person Kr/person

-18-1011435882.78029.89115.9914.5823.319
00128.722105.38136.13624.6966.3175.825

1.498375138.034128.36739.27033.7057.1538.314

89-10127.903114.07134.98328.0066.1407.152
-18-10132.717106.60936.74327.1846.1896.036
18-10127.56735.218 112.13223.6576.3305.694

-18-10100.338 129.73336.18223.6826.1385.344
-18-10130.86237.402 105.74326.2786.5885.591
-18-10127.624113.63836.37023.8076.4925.663
-18-10129.590101.12437.29926.2896.4855.923
137-10126.25734.555 106.68623.0586.1055.065
-18-10125.683103.11034.56121.4686.1745.990
34-10130.407112.11837.18526.5766.1905.780

-10134.456 -1035.009 107.64122.2155.7985.179
-18-10131.335105.87037.01425.5746.3255.976
-9-10132.971114.31036.52322.1616.1455.624
23-10129.05837.484 105.79424.6096.0355.233

-16-10129.37036.468 105.16222.5756.3225.266
-10132.331109.36536.41323.8406.3575.710

-18-10135.98899.24838.28622.2565.375 5.899
-18-10128.66697.25236.21323.0346.3065.360
-18-10128.961102.00935.72824.7146.0815.629
-18-10126.69834.495 105.24122.8786.1575.658
-10-10131.591106.77237.54525.3006.6015.804
-18-10122.003103.50834.09424.0436.0955.880
-18-10128.801104.19936.16024.6336.2065.726
-2-10129.221102.40024.995 36.5306.2305.443
8-10133.485109.51736.42524.3135.8645.746

-18-10133.773107.05525.113 38.0515.9586.182
-4-10130.367103.59036.93723.6476.3315.768
10-10134.878104.63436.58825.7116.4976.774

-18-10129.256109.02635.63724.8766.2566.785
3-10133.980103.50736.55324.5845.9286.348

-18-10127.440104.25823.557 35.6416.1935.311
-18-10127.174105.78735.61525.5566.3916.148
-18-10127.253103.23934.40523.3396.0055.296
-18-10130.575108.70334.98123.7126.0506.160
-10-10126.562113.82935.79526.4876.0885.720
-18-10129.502106.21135.53225.6466.3606.389
-18-10128.203102.18336.25124.5226.1795.430
-18-10127.828106.94835.34025.6666.1576.360
-18122.098 -10111.43133.51923.9926.0685.710

25.7406.370
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Forts.Tabell 10

befolkningenAndelLin Kommun av
Norm-årår 85-75-84år65-74

kostnadKvinnorMinKvinnorMinKvinnorMin
totalt

Kr/invProcentProcentProcentProcentProcentProcent

1.2520,300,130,940,801,911,74Min
4.8201,290,563,752,545,124,39Medel
7.7502,201,185,715,117,687,29Max

5.4361,390,664,172,745,414,64OskarshamnH
6.6961,601,184,264,035,965,61TorsåsH
5.4491,350,824,063,005,695,02VimmerbyH
5.8581,540,733,11 4,515,745,01VästervikH
4.8101,280,653,792,744,854,40Gotland1
5.4841,510,684,042,655,114,60KarlshamnK
5.5571,460,674,463,085,574,70KarlskronaK
4.8061,120,623,602,785,014,40OlofsströmK
5.7271,520,704,192,975,104,79RonnebyK
5.0521,320,733,632,715,574,89SölvesborgK
4.1720,900,543,272,454,784,23BromöllaL
5.6930,91 1,564,696,35 3,605,53L Båstad
5.4881,490,784,192,895,294,91L Hässleholm
5.5571,520,692,95 3,845,174,98L Klippan
5.2541,500,634,062,715,334,61L Kristianstad
6.0851,570,814,333,575,164,91L Osby
4.6321,190,532,992,514,785,02PerstorpL
6.3341,590,804,983,726,566,01L Simrishamn
6.5100,92 1,584,895,96 3,485,65TommelillaL
4.0551,09Åstorp 0,422,864,19 2,213,73L
5.1231,380,71Ängelholm 4,062,884,82 5,44L
5.1340,66 1,194,20Örkelljunga 2,925,395,17L
5.3451,520,693,59Östra 2,954,634,39GöingeL
3.8550,970,462,722,114,294,02M Bjuv
3.6591,110,302,721,684,063,64M Burlöv
4.9761,380,713,612,344,544,25M Eslöv
5.5021,550,574,432,615,954,67HelsingborgM
5.1361,510,564,302,855,675,06M Höganäs
5.9311,750,844,083,505,155,32M Hörby
4.7101,380,653,453,044,70 4,94M Höör
3.3760,910,362,431,823,563,27M Kävlinge
5.8551,630,614,672,925,904,89LandskronaM
2.9080,760,362,471,753,683,66M Lomma
3.7341,230,442,891,692,88 3,76M Lund
6.0870,55 1,744,976,35 2,724,74M Malmö
5.5011,440,933,602,995,054,97SjöboM
4.6101,340,573,412,484,473,89M Skurup
2.3360,630,321,771,162,752,68StaffanstorpM
4.9201,340,843,242,754,294,52SvalövM
2.8690,750,321,46 2,083,232,98SvedalaM
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Normkoøtud lllligy Tillägg
år år65-74år 75-84 85- avdrag avdrag

institu- hemtjänstMin Kvinnor Min Kvinnor Mil Kvinnor
tioner

Kr/person Kr/person KrfpersonKr/person Kr/peraon
I
5 4.582 15.991 29.891 82.780 114358 -10 -183319
I 5.825 6317 24.696 36.136 105.381 128.722

8.314 7.153 33.705 39.270 128.367 138.034 375 1.498

i 5.994 6.660 24.567 38.314 108.558 130.301 .10 .17
i 6.490 6.259 23.815 37.477 110.109 131.615 .10 .18
i 6.635 36.379 106.899 127.277 .10 -115.212 22.982

6.008 6.482 25.936 36.384 105.634 127.418 -10 .14
.155.294 6.171 22.235 35.305 103.810 129.218 .10

6.295 26.371 37.121 109.902 128.693 -10 -186.134
5.529 6.427 24.364 36.404 100.294 129.199 .10 .18
6.550 6.665 24.927 36.342 108.117 134.719 .10 -18
6.142 6.402 26.701 36.626 114.825 130.500 .10 -18
5.983 6.108 25.054 35.025 109.567 126.776 -10 -18

37.414 111.237 132.424 .10 .185.707 6.239 25.012
4.880 5.752 18.728 33.167 94.254 126.122 -10 -18

35.618 -10 .185.622 6.208 22.459 102.484 130.709iå .185.975 6.409 26.465 36.659 107.195 131.357 -10
1 35.947 .10 .185.343 6.262 22.907 102.831 129.442

6.484 6.329 26.009 36.014 110.471 130.817 -10 -18
37.2126.388 6.681 27.317 109.813 135.001 -10

I 36.423 -185.394 6.318 23.898 101.007 131.081
i 5.521 6.528 23.509 37.719 112.098 133.032 -10 -18

37.283 -186.315 6.242 26.885 113.813 131.102 -10
6.058 22.558 35.119 100.058 128.595 .10 -184.933

-10 -185.836 6.126 23.818 36.434 107.211 131.726
5.996 24.661 108.223 133.456 .10 -186.288 36.108

§ -186.153 6.265 27.628 36.341 115.012 127.061 .10
-185.350 6.391 24.110 37.560 99.645 133.413 -10
-185.504 6.283 24.817 36.962 104.586 130.900 .10

5.738 6.611 23.495 36.848 102.965 129.433 .10 -18
4.901 5.720 21.447 34.621 100.927 125.865 .10 -18

.185.505 5.781 19.899 36.268 98.767 133.492 .10
5.318 5.545 23.490 101.112 124.632 .10 -1832.058

6.186 133.065 .10 -185.498 26.529 36.815 107.649
129.234 -10 -185.588 6.538 24.762 36.378 107.886

.184.078 5.351 20.519 34.655 97.676 130.667 .10
l 33 6.188 21.942 34.479 103.642 124.887 -10 .18

6.089 6.783 25.413 37.561 101.354 129.053 -10 .18
.185.471 6.289 24.075 36.386 100.780 134.667
.185.360 6.234 22.827 35.955 110.010 127.344 .10

.10 -184.862 5.751 20.690 35.912 108.717 131.307
106.815 -10 .186.218 5.939 24.460 34.167 127.358

25.522 106.914 133.009
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10 Forts.Tabell

befolkningenAndelLin Kommun av
Norm-år85-år75-84ir65-74

kostnadKvinnorMinKvinnorMinKvinnorMin
totalt

Kr/lnvProcentProcentProcentProcentProcentProcent

1.2520,300,130,940,801,911,74Min
4.8201,290,563,752,545,124,39Medel
7.7502,201,185,717,68 5,117,29Max

4.9871,360,603,692,485,434,76Trelleborg
2.4590,600,302,131,713,633,48Vellinge
6.2331,730,764,813,226,195,30Ystad
5.3481,500,743,923,085,254,88Falkenberg
5.0811,430,593,992,625,354,60Halmstad
6.2011,800,874,033,145,305,84Hylte
2.7160,720,392,111,843,633,55Kungsbacka
5.1261,320,823,773,115,304,96Laholm
4.7701,240,613,712,894,984,57Varberg
5.3001,530,524,272,555,504,37Göteborg
2.5940,660,342,001,513,032,95Härryda
3.3490,860,432,521,904,023,93Kungälv
5.9381,560,694,433,105,234,67Lysekil
5.3051,330,723,753,334,855,19Munkedal
3.6920,960,372,921,964,533,92Mölndal
4.7501,360,713,504,35 2,794,54Orust
3.1150,830,332,451,794,103,63Partille
7.7502,201,065,453,736,355,88Sotenäs
2.6070,650,331,931,633,52 3,44Stenungsund
5.9941,650,714,253,095,925,22Strömstad .
6.9721,851,104,543,656,145,82Tanum
3.9521,030,552,762,574,444,39Tjörn
4.9011,160,613,832,765,574,88Uddevalla
4.0330,980,542,93Öckerö 2,344,804,16
3.4710,840,532,533,19 1,913,12Ale
4.8341,280,573,982,655,144,23Alingsås
7.3251,931,015,163,986,035,61Bengtsfors
5.6611,550,634,382,555,354,38Borås
6.4541,701,064,543,655,334,80Dals-Ed
4.5741,220,563,043,084,675,14Färgelanda
5.2211,160,803,863,305,585,05Herrljunga
2.5250,680,331,951,383,002,88Lerum
4.0220,980,512,682,343,923,97Lilla Edet
5.7071,590,814,162,924,864,65Mark
6.0381,550,944,533,645,735,72Mellemd
5.4321,440,783,913,355,075,13Svenljunga
4.7911,150,603,543,084,924,63Tranemo
4.3721,040,483,482,604,72 5,11Trollhättan -5.9841,670,764,313,215,444,89Ulricehamn
4.3481,170,623,322,794,434,19Vårgårda
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TilläggTillägg
avdragavdragir85-ir75-8465-74år

hemtjänstinstitn-KvinnorMinKvinnorMinMin Kvinnor
tioner

Kr/lnvKr/InvKrlpenonKr/personKr/personKr/person Kr/personKr/person

-18-10114.35882.78029.8914.582 15.9913319
00128.722105.38136.13624.6965.825 6.317

1.498375138.034128.36739.27033.7058314 7.153

-18-10107.238 128.11436.32725.1396.3955.921
-18125.885 -10109.61233.09620.0064.9944.219
-18-10127.043103.93736.63124.3515.538 6.472
-18128.323 -10104.34535.40022.4055.9915.210
-18128.602 -10104.36235.85023.8316.2615.314

-10 -10134.079109.66335.48222.3766.3506.156
-18-10126.36832.448 95.40020.8834.804 5.407
-18131.538 -1097.34835.30422.0386.0285.337
-18-10131.28135.640 102.88522.3776.0185.420
-18-10103.968 127.73236.18024.6976.5386.320
-18-10127.49934.121 108.08125.3325.9075.078

-10 -18129.328102.83434.87824.6305.226 5.943
-18-10131.65137.422 115.6896.338 26.2615.998
-18128.332 -10108.45736.41425.1866.0456.002
-18131.076 -10107.12536.49423.3466.3295.835
-18128.132 -1099.52633.75122.3925.4815.651
-18-10130.33235.283 103.27923.0285.105 5.819
-18-10131.76236.885 109.11625.7876.1135.672
-18-10126.01734.573 99.11124.1385.417 5.780
-18131.184 -10105.70737.63725.3226.5066.085

-10 -18130.81037.043 114.08924.3166.308 5.871
-18-10126.882106.26023.812 34.0355.6965.715
-18131.129 -10106.70224.722 36.8356.2426.002
-18129.594 -10108.82627.602 35.5145.5945.293
-18-10135.068108.57624.202 36.7165.8985.748
-18129.252 -1098.16623.680 36.4456.0775.302
-15-10132.299111.71625.905 36.3016.3146.347
-18132.635 -1038.187 108.41325.1936.7195.644
347-10130.86692.50235.4356.575 26.9396.559

-10127.540101.84624.937 35.7765.9526.257
-10 -18133.172113.26536.47922.5955.567 5.998

-18129.101 -1097.32336.00922.2485.7364.839
-18-10132.172110.98237.5445.836 28.4316.466
-18-10133.449106.39436.1626.045 22.6505.448
-18-10127.696102.22621.988 35.5466.0965.855
-18-10128.629102.90035.6975.966 22.9965.963
-18133.984 -10104.62937.18724.6806.0385.426
-18-10129.599105.82836.9186.108 24.9155.822
-18132.316 -10104.09237.26422.7806.5305.827

20.3974.999
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Tabell 10 Fons.

befolkningenAndelKommunLin av
Norm-årår 85-75-84år65-74

kostnadKvinnorMinKvinnorMinKvinnorMin
totalt

Kr/invProcentProcentProcentProcentProcentProcent

1.2520,300,130,940,801,911,74Min
4.8201,290,563,752,545,124,39Medel
7.7502,201,185,715,117,687,29Max

4.7531,270,643,592,554,924,47P Vänersborg
6.2271,71Åmål 0,714,673,296,375,36P
5.8321,421,084,323,344,634,50EssungaR
6.1231,680,894,283,045,614,99FalköpingR
5.7451,770,913,873,225,024,76R Grästorp
5.6901,400,654,053,515,315,53GullspångR
4.8731,220,703,622,804,444,57GöteneR
3.1730,810,512,081,873,19 2,94HaboR
5.1331,370,724,102,845,514,74HjoR
5.7811,320,884,333,636,255,53R Karlsborg
5.2311,250,684,132,905,544,71LidköpingR
4.5871,190,563,562,634,62 5,22MariestadR
3.8970,970,562,671,993,49 3,95MullsjöR
5.5721,580,824,112,774,914,39SkaraR
4.3011,100,483,372,504,814,02SkövdeR
4.9991,270,833,482,794,764,22R Tibro
5.5640,67 1,543,792,904,884,74R Tidaholm
5.4911,410,803,793,195,275,43R Töreboda
5.6880,87 1,514,073,245,465,57R Vara
6.0791,560,663,12 4,706,285,45S Arvika
6.2461,660,694,223,206,445,81S Elda
7.3361,810,895,373,896,725,66FilipstadS
4.3831,120,493,272,234,353,91S Forshaga
5.2621,280,683,642,525,004,63S Grums
6.3241,440,814,793,226,376,05HagforsS
3.4830,870,382,571,974,103,60S Hammarö
4.7041,290,502,40 3,585,434,40S Karlstad
3.7920,970,402,862,194,134,16KilS
5.5271,440,604,222,935,715,29KristinehamnS
7.3871,850,785,713,677,236,39MunkforsS
5.3661,280,634,553,155,644,70StorforsS
6.1831,690,824,543,486,285,87SunneS
6.2181,680,834,543,165,565,49S Säffle
6.9221,830,864,783,876,646,78S Torsby
6.5291,810,83Årjäng 3,36 4,446,025,46S
5.8281,480,864,393,365,524,92AskersundT
5.1101,230,543,853,325,744,86T Degerfors
5.2061,380,703,602,775,414,98HallsbergT
7.4801,991,024,863,876,175,85HälleforsT
5.5271,090,664,883,616,134,89KarlskogaT
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Tillägg Tillägg
år år år avdrag avdrag65-74 75-84 85-

Min Kvinnor Min Kvinnor Min Kvinnor lnsütn- lemtjinu
tioner

Kr/person Kr/person Kr/inv KrllnvKr/person Kr/person Kr/person Kr/person

3.319 4.582 15.991 29.891 82.780 114.358 -10 -18
5.825 6.317 24.696 36.136 105.381 128.722 0 0

138.034 375 1.4988.314 7.153 33.705 39.270 128.367

5.946 6.188 23.220 35.722 102.525 130.127 -10 -18
6.203 6.192 23.874 37.563 106.072 129.141 -10 -18
5.482 6.472 21.575 35.880 105.888 132.088 -10 -18
5.558 37.0226.496 23.323 109.426 131.597 -10 -18
5.449 6.291 20.870 33.671 103.404 127.749 -10 -18
6.421 6.045 25.974 37.602 111.480 132.503 -10 -18
5.648 5.793 24.610 35.603 109.075 132.797 -lO -18
5.868 6.359 24.952 34.356 107.076 132.617 -10 -18
5.553 6.297 22.999 34.348 104.904 124.468 -10 -18
5.931 35.165 134.8876.241 22.401 106.889 -10 -10
5.798 24.618 36.977 131.9226.393 104.722 -10 -18
5.300 6.090 23.429 35.704 108.433 128.325 -10 -18
5.342 6.239 23.288 38.629 117.387 135.100 -10 -18
5.475 23.709 35.277 107.011 129.357 -10 -186.271
5.516 6.332 23.746 36.456 106.913 129.882 -10 -18
5.569 6.188 23.948 36.810 101.696 132.204 -10 -18
5.918 6.602 28.336 36.439 114.949 129.195 -10 -18
5.954 25.681 35.0276.243 109.878 129.072 -10 -18
5.323 22.839 35.552 131.0865.994 104.069 -10 -18
6.441 6.591 26.855 36.954 110.206 128.550 -10 7
6.486 6.739 27.959 36.979 118.359 130.881 -10 ll
6.647 6.563 28.576 37.312 l 14.646 131.856 -10 16
6.026 6.411 27.609 37.513 113.760 130.828 -10 -18
6.622 6.606 28.350 37.996 122.274 133.126 -10 -18
6.540 27.5986.602 36.956 119.992 130.319 -10
6.096 6.240 25.397 105.09437.689 130.548 -10 -18
5.783 6.543 25.114 36.797 104.166 128.205 -10 -17
5.417 5.975 28.431 36.589 113.426 124.165 -10 -18
6.141 6.436 26.636 36.762 110.500 127.692 -10 -18
7.270 6.516 23.371 39.270 114.769 132.504 -10 -18
5.915 6.624 25.631 36.252 92.951 130.338 -10 -18
6.289 6.235 23.499 34.373 108.780 126.935 -10 -14
6.352 6.061 25.981 36.418 103.014 131.437 -10 4
7.458 6.491 29.018 33.630 116.921 122.835 336 60
6.718 6.444 26.632 36.833 108.496 129.458 -10 -0
5.702 6.369 24.954 35.550 107.804 126.339 -10 -18
6.109 6.219 35.783 126.62427.613 111.622 -10 -18
5.958 6.344 24.923 37.074 108.511 129.282 -10 -18
6.762 6.160 29.730 37.392 112.919 129.636 -10 39

6.365 25.034 37.038



1994: 144SOU352

10 Pom.Tabell

befolkningenAndelKommunLin av Norm-år85-år75-84år65-74
kostnadKvinnorMinKvinnorMinKvinnorMin

totalt

Kr/lnvProcentProcentProcentProcentProcentProcent

1.2520.300,130,940,801,911,74Mln
4.8201,290,563,752,545,124,39Medd
7.7502,201,185,715,117,687,29Max

4.7221,080,663,552,565,174,20Kumla
5.6451,270,784,093,025,655,64Laxå
5.7401,450,784,203,105,444,94Lindesberg
7.5351,980,945,133,956,315,60Ljusnarsberg
5.2691,430,7l3,772,925,374,40Nora
5.2751,430,614,032,675,36Örebro 4,45
5.2611,300,654,062,825,594,69Arboga
5.9781,240,765,083,456,055,38Fagersta
4.1190,840,463,282,605,074,34Hallstahammar
4.9831,280,743,292,755,115,26Heby
4.5141,040,563,652,654,534,08Kungsör
5.0871,220,693,952,745,144,59Köping
5.4561,390,543,753,055,484,32Norberg
5.0221,300,6453,72,845,544,62Sala
5.3551,210,913,852,855,004,97Skinnskatteberg
4.2741,030,522,852,234,163,98Surahammar
4.0521,030,403,302,285,144,18Västerås
5.7351,340,574,653,306,375,02Avesta
4.4691,010,493,712,455,054,43Borlänge
4.5511,200,553,492,424,974,30Falun
4.8921,050,743,853,085,134,93Gagnef
5.7111,400,824,353,285,334,90Hedemora
6.2191,780,754,963,456,235.61Leksand
6.2751,530,704,973,366,545,31Ludvika
5.5601,250,574,513,186,365,67Malung
4.9441,140,593,742,885,374.72Mora
6.3291,660,794,643,385,905,25Orsa
7.2631,651,155,364,147,096,68Rättvik
4.6361,120,523,432,485,134,85Smedjebacken
4.9431,300,653,492,584,954,36Säter
7.7112,001,055,364,086,485,72Vansbro
5.9061,300,714,203,866,58Älvdalen 6,51
5.7241,550,674,152,916,075,14Bollnäs
4.7731,260,493,752,375,364,40Gävle
6.0301,390,784,623,046,025,28Hofors
5.0991,300,603,762,785,574,77Hudiksvall
6.5681,610,744,903,766,705,83Ljusdal
5.8790,624,323,255,935.40Nordanstig 1:79 6.3420,594,253,046,006,20Ockelbo
5.5731,290,854,023,135,835,48Ovanåker
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Normkoctnad Tillägg Tillägg
65-74år år75-84 år85- avdrag avdrag
Min Kvinnor Min Kvinnor Min Kvinnor instjtu- hemtjänst

tioner

Krlperaon Kr/peraon Kr/peraon Krlperson Krlperson Krlpenon Kr/lnv Kr/inv

3.319 4.582 15.991 29.891 82.780 114.358 -10 -18
5.825 6317 24.696 36.136 105.381 128.722 0 0
8.314 7.153 33.705 39.270 128.367 138.034 375 1.498

5.758 6.615 24.806 38.115 103.915 135.115 -10 -18
6.374 6.555 27.133 36.729 120.735 130.816 .10 106
5.808 6.264 26.180 36.331 112.732 130.647 -10 -17
7.277 6.582 26.810 38.028 117.701 131.308 -10 -18
5.967 6.300 24.084 36.143 109.061 128.289 -10 -18
6.085 6.543 25.783 36.773 103.599 129.516 -10 -18
6.049 6.347 24.247 37.431 105.900 133.044 -10 -18
6.237 6.919 28.259 36.154 112.413 125.283 -10 -18
5.980 6.517 25.844 36.940 115.817 133.093 -10 -18
6.763 6.018 23.950 35.106 110.613 131.395 -10 -18
5.918 6.391 24.505 36.870 109.763 131.978 -10 -18
6.230 6.586 36.29826.004 107.698 129.278 -10 -8
7.095 6.961 29.817 38.505 109.394 131.721 -10 -18
5.701 6.424 25.443 36.186 105.810 125.920 -10 -18
6.805 6.454 27.089 36.541 105.984 128.267 -10 -18
6.262 6.271 28.227 39.064 117.161 137.762 -10 -18
5.433 6.207 24.485 36.247 102.384 129.067 -10 -18
6.344 6.685 25.570 37.419 111.287 132.549 -10 -18
6.434 6.511 26.671 36.413 111.070 129.780 -10 -18
5.527 6.079 26.042 35.827 107.679 129.087 -l0 -4
5.844 5.676 24.599 35.274 112.357 129.395 -10 -6
6.002 6.437 25.837 35.499 112.725 126.037 -10 -18
5.436 5.808 24.242 34.143 106.443 125.383 -10 -12

26l 6.574 26.969 37.601 108.436 129.900 -10
6.050 6.618 26.590 36.070 112.587 133.950 268 282
6.256 6.138 27.349 35.641 115.106 133.045 -10 54
6.435 6.357 29.417 35.335 112.032 126.591 306 9
6.523 6.142 27.982 35.127 108.983 127.497 -10 106
6.177 6.199 27.834 37.260 116.691 129.184 -10 -8
5.318 6.148 26.490 37.003 120.635 127.045 -10 -15
7.320 6.480 26.563 35.374 114.668 134.174 375 95
7.208 5.802 28.625 33.955 120.024 128.519 285 434
6.384 6.493 26.308 36.625 107.962 128.667 -10 -4
6.214 6.605 26.163 36.530 111.671 127.759 -10 -18
6.550 6.630 28.759 36.976 112.146 131.240 -10 -18
6.203 6.508 27.138 36.355 106.334 128.897 -10 -16
6.540 6.522 27.565 36.308 112.133 130.473 318 146
6.402 6.214 25.719 36.532 117.783 128.400 -10 -18
7.3l 5 6.911 30.612 36.647 114.131 129.558 -10 -18
6.356 6.321 29.189 35.002 109.195 125.087 -10 42

12 14-1505
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Tabell 10 Forts.

Lin Kommun befolkningenAndel av,l år Norm-år ss-år 75-8465-74
Kvinnor kostnadMinKvinnor Min KvinnorMin

totalt

Kr/invProcent ProcentProcent ProcentProcent Procent

0,30 1.2520,94 0,13Min 1,74 1,91 0,80
1,29 4.8203,75 0,565,12 2,54Medel 4,39l

i 2,20 7.7505,71 1,187,68 5,11Max 7,29

l 5.4880,64 1,313,20 4,35X Sandviken 4,79 5,50
1.54 5.9654,41 0,775,76 2,84X Söderhamn 5,10

5.4720,62 1,472,91 4,44Y Härnösand 4,54 5,72
7.6025,65 1,03 1,943,70Y Kramfors 5,63 6,61

1,79 6.9784,82 0,826,53 3,82Y Sollefteå 6,141
i 1,15 4.4943,42 0,495,19 2,38Y Sundsvall 4,47
i 1,16 4.7673,54 0,664,68 2,52Y Timrå 4,29

Ånge 1,70 7.0824,22 4,69 0,89j 7,12Y 6,66
Örnsköldsvikl 1,34 5.2023,99 0,675,69 2,75Y 5,04

1,83 6.9964,69 1,116,49 4,29l Z Berg 6,78
7.1544,84 0,95 1,943,91Z Bräcke 6,15 6,15i 6.6064,67 0,87 1,626,39 4,19Z Härjedalen 6,66

1,28 5.3003,66 0,84Krokom 5,00 4,65 3,41Zl
1,05 1,91 7.1795,066,94 7,03 4,13Z Ragunda

1,68 7.2754,80 1,066,41 4,57Z Strömsund 6,33:
Åre 1,53 5.7213,82 0,965,11 3,00z 5,40
Östersund 4.3210,45 1,112,25 3,43Z 4,15 5,23

1,00 2,10 7.5354,79 5,177,10 7,58AC Bjurholm
7.5134,37 0,99 1,636,63 4,48AC Dorotea 6,61

0,56 1,10 4.7063,624,77 5,72 2,93AC Lycksele
5.0260,51 1,162,74 3,49Malå 5,19 6,08AC

1,62 6.2054,56 0,765,87 3,23AC Nordmaling 5,00
4.9920,55 1,153,09 4,145,65 6,51AC Norsjö

1,29 5.4774,12 0,855,68 3,29AC Robertsfors 5,04
4.4873,76 0,48 0,985,39 2,52Skelleneå 4,72AC

2,00 6.9725,03 0,896,15 4,38AC Sorsele 7,29
4.7740,58 0,893,75 3,44Storuman 5,78 5,76AC

0,31 0,72 2.8701,56 2,353,17 3,88AC Umeå
0,95 5.4263,50 3,71 0,805,85AC Vilhelmina 5,96

0,73 1,45 5.8333,68 4,196,94AC Vindeln 6,34
0,97 4.2993,33 0,495,38 2,87AC Vännäs 4,92

Åsele l 800,84 1,235,11 5,616,94 7,68AC
6.2213,84 1,10 1,425,42 3,70Arjeplog 6,52BD
6.3293,85 0,82 1,563,30Arvidsjaur 5,94 6,21BD
4.5763,58 0,56 1,095,27 2,31Boden 4,27BD

0,35 0,86 3.8382,28 2,974,09BD Gällivare 4,34
4.0563,30 0,40 1,005,25 2,34BD Haparanda 4,79

0,73 1,14 5.4323,52 3,435,32 5,67BD Jokkmokk
4.9294,00 0,55 1,105,04 2,88BD Kalix 4,76
2.9282,33 0,25 0,643,79 1,62BD Kiruna 3,89
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nuigg/nuzgg/
avdragavdragår85-årår 75-8465-74

hemtjänstlnstitu-KvinnorMinKvinnorMinMin Kvinnor
tioner

Kr/1nvKr/invKr/personKr/personKrlpenonKr/peraonKr/peraon Kr/person

-18-10114.35882.78015.991 29.8914.5823.319
00105.381 128.72236.1366.317 24.6965.825

1.498375138.03439.270 128.36733.7057.1538.314

-18-10111.464 132.29136.3846.228 25.7696.197
-18-10130.228108.76627.005 37.3646.5446.538
-18-10102.585 128.14025.066 36.0186.5165.278
-18-10131.68537.329 112.47626.3056.7026.485
54339131.35537.206 108.44228.7216.5626.840
-5-10107.190 128.79736.6106.397 26.5716.168

-10 -15132.33237. 17 110.42225.191 l6.3556.233
344 270131.49537.621 106.99929.3446.791 6.202
-10 46127.36936.105 107.95025.1865.567 6.478

487340126.072109.94525.847 32.6345.8996.627
533347128.860108.37434.9696.547 26.9037.843
606320123.89933.593 110.89128.3726.2677.131
464255123.04534.097 113.05926.7825.8446.700
454349122.899103.79326.802 34.1346.3656.704
435353128.452113.81229.482 35.2346.3237.407
257276125.85934.536 108.34525.5565.9116.856

4-10128.64737.178 102.42825.0506.6885.873
517366104.778 124.76935.0026.648 23.3876.047

365 1498128.367 133.85138.1436.482 32.7837.673
419225127.02736.077 102.70925.8756.5176.230
119241132.30638.852 122.19026.2157.395 6.676
77-10132.600122.50025.304 37.0446.1785.052

239 230112.172 122.15133.8916.611 26.2815.900
-14-10131.103110.02022.703 36.4295.9845.118
21-10130.69838.050 108.9096.566 25.1435.628

393338118.04697.66327.913 32.2535.7847.416
228 817128.44029.196 34.824 97.6246.2317.052

-15-10126.89836.350 105.17723.3386.4865.325
261 674119.749 131.77427.636 37.0866.7358.053
281 259125.680109.91225.806 34.7976.2315.871
-10 -18103.298 126.68425.822 35.5006.4535.940
349 751105.963 135.27529.796 37.6376.6186.886

1328301130.39731.718 120.5065.879 26.0078.314
306 314114.842 138.03439.1726.373 28.0846.903
-10 24107.141 131.70224.756 38.1426.7045.815

193-10127.72235.855 119.0116.526 29.5607.312
87-10123.73332.947 108.53927.1766.6496.471

261 423124.646116.42733.705 33.8847.1537.828
-10115.380 130.13136.8746.205 26.3026.728

27.2396.573
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10 Forts.Tabell

befolkningenAndelKommunLin av
Norm-år85-år75-84år65-74

kostnadKvinnorMinKvinnorMinKvinnorMin
totalt

KrllnvProcentProcentProcentProcentProcentProcent

1.2520,300,130,940,801,911,74Min
448201,290,563,752,545,124,39Meda
7.7502,201,185,715,117,687,29Max

3.2360,830,332,491,674,003,641.411135
5.8251,190,715,1l3,485,836,51Pajala
4.0581,000,473,262,174,473,92
4.8971,120,613,822,89Älvsbyn 5,524,98
5.5621,150,684,793,736,75Överkalix 6,94
5.7971,510,664,623,516,48Övertorneå 5,63
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Normkoøuad
irår 75-8465-74

Mil Kvinnor Mil

Kr/peruol KrlpenolKrlperson

3319 4.582 15.991
24.6965.825 6.317
33.7058.314 7.153

5.677 6.363 25.052
7.495 5.976 25.093
5.462 6.255 26.322

24.8375.237 6.169
26.9566.571 6.250

6.013 6.110 21.734
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Tabell för beräkning kostnadsutjämningll Variabler kommunper av
gnmdskola, befolkningsminskningför gymnasieskola, och

arbetslöshet

bermgsmodellemaI ingående variabler redovisas för sig.var
Tillägg/avdrag för skolskjuts och skolor har beräknats i särskildsmå en

modell. Modellen finns beskriven i Strukturkostnadsutredningen, bilaga
5. Från varje kommuns beräknade kostnader för skolskjuts och merkost-
nader för skolor har dragits riksgenomsnittlig kostnadsmå på 192en
kronor invånare.per

Ersättningen för inackorderingstillägg baseras andelen ungdomar 16-på
18-år med ersättning läsåret 1990/91 minskad med den genomsnittliga
ersättningen i riket, kronor invånare.32 per

Tillägg/avdrag för iprogramval gymnasieskolan bygger Skolverketspå
underlag elevkostnader för olika hur eleverna fördelarsamtom program
sig olikapå läsåret 1992/93.program
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VarlablerTabel 11 kommun lör beräkning kostnadsutjimnlng för gnrndskola,per av
gymnasieskola,befolknlngsminsknlng och arbetslöshet

Lin Kommun Grundskolan
Andel Andel mligg/

år7-15 och avdrag skol-utomn.
linska medb. skjuta och

småskolor
Krllnv

Min -192
Medel 10,2 6,1 0
Max .8351

Botkyrka 12,0 23,6 .ras
Danderyd 10,9 4,9 -144
Ekerö 11,8 3,5 -137
Haninge 11,5 13,1 -133
Huddinge 11,0 13,1 .144
Järfälla 11,4 9,3 -141
Lidingö 10,3 5,1 -149
Nacka 10,9 8,4 -145
Norrtälje 10,7 4,2 84
Nynäshamn 10,4 5,4 30
Salem 12,1 8,1 -137
Sigtuna 10,8 -147
Sollentuna 11,6 9,6 -141
Solna 6,6 14,0 -172
Stockholm 7,6 .192
Sundbyberg 7,1 10,1 -166
Södertälje 10,5 13,8 .94
Tyresö 11,0 8,9 -145
Täby 12,0 5,5 -137
Upplands-Bro 12,0 11,4 -139
Upplands-Väsby 11,4 12,4 -143
Vallentuna 12,0 6,0 -143
Vaxholm 11,1 2,8
Värmdö 10,7 6,5 41
Österåker 12,0 6,0 -123
Enköping 10,8 4,7 103
Håbo 12,4 6,0 -134
Tierp 10,5 3,5 143
Uppsala 10,5 8,6 -70
Älvkarleby 10,0 10,1
Östhammar 11,9 4,4 117
Eskilstuna 10,0 10,7 .75
Flen 11,0 7,2
Gnesta 12,7 3,2 110
Katrineholm 10,1 5,8
Nyköping 10,4 4,1
Oxelösund 10,6 8,7 -110
Strängnäs 11,7 4,6 -18
Trosa 12,3 4,0
Vingåker
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Befolk-Gymnasieskolan
lösteHlligg/ :Inga-Illligg/Andel

minskningir avdrag16-18 avdrag
llnjeval 1982-1992lnackord-

elina
ProcentKrfhv ProcentKrnnvProcent

1,590,0-277-202,2
5,170 03,7

13,6812,14112165,6

4,370,0-9 -1074,6
1,591,0-4014,2
2,430,0-46-94,6
3,810,0-10 -2124,5
3,580,0-25-123,9
3,450,0-10 1004,4 -

0,0-l0l143,6 -
3,690,0-22-123,9
4,680,017 -583,5
3,68-161 0,0-133,8
2,990,055-55,6
3,710,0-71244,0
2,850 0,014,2
4,100,0-41-192,4

0,02792,4
4,350,020-202,2
4,860,0-277-12
3,230,0-24,2 1
2,703 0,0-104,4
4,380,014-84,9
3,52-37 0,0-94,6
3,250,075-104,4
2,680,01 l4,2
3,850,0-12 10
3,300,0-65-94,8
5,040,020-133,9
3,180,040-65,4
5,530,3-12-143,6
4,670,040-143,6
5,901,9-8124,0
5,050,0139284,3

0,0203,8 l 3- 5,872,727 -614,2
3,510,0-93264,2
4,560,0l 25-133,8 -
3,510,0-31-133,7
3,91153 7,924,0
4,78-153 0,0-124,0
3,510,03-84,8

0,022
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Fom.Tabell 11

Kommun GrundskolanLin
Andel Andel Illligg/

år7-15 och avdrag skol-utomn.
finska medb. skjuts och

år småskolor7-15
Procent Procent Kr/lnv

0,0 -192Min 6,6
Medel 10,2 6,1 0
Man 15,4 23,5 1.835

Boxholm 10,8 4,4 285
Finspång 10,6 7,1 5

211Kinda 10,4 1,7
4,8 -82Linköping 9,8
3,6 .21Mjölby 11,0

Motala 10,8 5,4 -34
Norrköping 9,9 7,7 -85
Söderköping 13,2 1,6 281
Vadstena 9,6 1,8 108
Valdemarsvik 11,4 2,1 434
Ydre 11,7 1,0 512
Åtvidaberg 11,2 1,1 14
Ödeshög 24711,6 3,0
Aneby 13,3 3274,4
Eksjö 9311,4 2,1
Gislaved 11,6 8,9 150
Gnosjö 12,2 7,8 137
Jönköping 10,4 6,2 -55
Nässjö 10,3 4,0 -47
Sävsjö 11,6 5,2 113
Tranås 9,6 3,8
Vaggeryd 12,4 2,7
Vetlanda 10,9 2,9
Värnamo 10,9 4,1
Alvesta 12,2 3,6
Lessebo 11,9 6,3
Ljungby 3,510,7
Markaryd 11,1 4,1
Tingsryd 11,2 2,9
Uppvidinge 10,5 4,7
Växjö 5,510,9
Älmhult 2,410,8
Borgholm 2,511,1
Emmaboda 10,3 2,9
Hultsfred 10,4 3,2 IPAHögsby 5,111,3
Kalmar 10,1 2,8
Mönsterås 10,6 2,9
Mörbylånga 12,1 1,3
NYW 5,99,9
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Gymnasieskolan Befolk-
Andel Tillägg Tillägg nings- Iöshet

ir16-18 avdrag avdrag minskning
inackord- iinjeval 1982-1992

ering
Procent Kr/inv Kr/inv Procent Procent

2,2 -20 -277 0,0 1,59
0 5,173,7 0

5,6 216 411 12,1 13,68

3,9 23 101 1,1 3,35
4,2 -11 59 4,7 4,68

1334,0 141 0,0 4,77
3,5 -14 103 0,0 4,64
4,2 -11 66 4,390,0
4,0 -12 46 0,0 5,11
3,9 -13 64 0,0 5,42
4,4 30 158 0,0 5,02
3,9 -12 113 0,0 2,89

98 284,1 1,4 5,96
4,3 28 3,306 1,6
4,3 28 178 1,9 4,21

304,4 38 3,7 3,96
4,3 28 81 0,0 3,41
3,9 23 -55 0,0 4,12
4,1 26 -119 0,0 3,19
4,6 -9 -39 0,0 2,88
3,8 -13 34 0,0 5,17
3,8 -13 -23 1,6 4,44
4,1 25 35 0,0 5,19
3,9 57 -78 1,8 6,44
4,7 -9 -71 0,0 3,31
4,0 24 -22 1,5 4,91
3,9 -13 -64 0,0 3,46

304,4 1 0,0 3,80
254,1 -20 0,0 4,82

4.4 29 24 0,0 3,96
4,1 25 -54 6,3 4,03
4,0 96 -56 0,8 4,13

51 1523,6 2,9 4,14
4,2 -11 -74 0,0 5,11
4,0 -12 5 0,0 2,79
3,5 80 74 0,0 4,41
3,5 49 49 4,6 3,51
3,8 22 64 3,3 5,08
3,5 17 -65 9,4 4,81

-143,6 -81 0,0 5,14
4,0 24 -6 0,0 6,11
4,4 29 0 0,0 4,02
3,7 -13 70 2,0 3,98



144SOU 1994:364

Forts.Tabell 11

GrundskolanKommunLin
Hlligg/Andel

skol-avdragoch7-15år utomn.
ochskjutamedb.finska

småskolorår7-15
KrllnvProcent

-1920,06,6M11
10,2Medd

1.83523,615,4Max

.s3,910,5Oskarshamn
1761,411,3Torsås

1,510,6Vimmerby
652,410,6Västervik

2321,711,3Gotland
-601,710,1Karlshamn
-792,010,7Karlskrona
-728,49,5Olofsström

3,5Ronneby
4,910,6Sölvesborg

-423,112,1Bromölla
543,211,0Båstad

-124,510,4Hässleholm
5,110,8Klippan

-433,110,4Kristianstad
3,611,2Osby
8,812,0Perstorp
2,69,8Simrishamn

1141,910,9Tommelilla
-41Åstorp 6,512,2

2,3Ängelholm 10,6
593,2Örkelljunga
292,6Östra 11,9Göinge

7,411,7Bjuv
-1437,911,2Burlöv
-165,910,8Eslöv

-1106,09,1Helsingborg
2,211,1Höganäs

691.811,2Hörby
2,412,3Höör

-1404,111,8Kävlinge
-706,89,4Landskrona

-1431,411,2Lomma
-975,810,2Lund

-19015,18,3Malmö
1,010,9Sjöbo

282,111,9Skurup
-1371,812,1Staffanstorp

762,011,5Svalöv
-1261,8Svedala
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Gymnasieskolan
mligg/Andel

år avdrag16-18
iuckord-

eñla
Kr/hv
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Tabell ll Forts.

1 GrundskolanLin Kommunl
å IllligglAndelAndel

skol-avdragoch3 år7-15 ntomn.
J ochskjutsfinska medb.

småår skolor7-15;
l KrllnvProcentProcent

-1920,06,6Min
06,110,2Medel

1.83523,615,4Mu

-573,810,2TrelleborgM
-1380,6l 1,9VellingeM
-451,89,9M Ystad
703,711,4FalkenbergN

-894,610,3N Halmstad
2245,01,0lN Hylte

-13l1,41,6lN Kungsbacka
ll82,411,8N Laholm
282,6l 1,0VarbergN

-19013,18,3O Göteborg
-1364,012,2HärrydaO
-1282,510,8KungälvO

154,311,3LysekilO
1702,411,3MunkedalO

-1494,210,4Mölndal0
1121,91,8lOrustO

-1404,31,8lO Partille
642,610,6O Sotenäs
234,811,4StenungsundO
753,79,7O Strömstad

1462,710,2O Tanum
333,311,9O Tjörn

-474,19,9UddevallaO
-18Öckerö 1,112,2O

-1394,5l 1,8P Ale
-361,811,6P Alingsås
1443,610,1BengtsforsP

-1047,99,7P Borås
6431,910,9P Dals-Ed
3231,912,5P Färgelanda
1615,111,1P Herrljunga

-1342,712,8P Lerum
446,012,7Lilla EdetP
455,411,3MarkP

1244,710,8MellerudP
2823,411,3P Svenljunga
1595,212,1P Tranemo
-618,69,9TrollhättanP
613,211,4P Ulricehamn
1912,712,3VårgårdaP
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Befolk-Gymnasieskolan
lösietnings-mligg/TilläggAndel

avdrag minskningavdragår16-18
linjeval 1982-1992lnackord-

erlng
ProcentProcentKrlinvKrllnvProcent

1,590,0-277-202,2
5,17003,7

13,6812,14112165,6

5,400,0-152-153,4
3,780,0-106-84,8
5,580,0-56-143,6
4,760,0-13254,1
5,240,0-l5-133,9
3,620,1-22923,9
3,950,01114,3
4,330,0-73304,4
4,600,0-13424,0
6,080,0-52-172,9
3,830,0-116-114,3
4,550,028-133,8

0,0 7,4933203,7
6,770,0241674,3

0,0 3,49-48-133,7
5,410,043254,0

0,0 4,18-146-124,0
0,0 6,0135493,5
0,0 5,69-73-ll4,1

6,790,0123233,9
6,070,0931203,7
4,180,0-19-123,9

0,0 6,43169-143,6
3,680,0-174304,4
5,470,0-52-84,8
5,530,0-52-124,0
4,103,1197493,5
5,470,0-44l 43,6 -
6,520,0-2051964,6
4,720,0114244,0
4,590,0-75264,1
4,200,0-65-94,7
5,160,0101-114,2
4,330,0-12 -1463,9
5,260,5-82213,8
3,570,0-97244,0
4,030,0-81264,1
5,480,0-63-133,7
4,580,03254,1
5,750,0-104-ll4,3
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Tabell 11 170113.

Kommun GrundskolanLil
Andel Andel Tillägg

7-15år och avdrag shi-Itoml.
medb. skjuts ochlinslu

år små7-15 skolor
KrllnvProcent Procent

M1: 0,0 -1926,6
Medel 10,2 6,1 0
Mu 15,4 23,6 1.835

P Vänersborg 10,8 2,2 -37
ÅmålP 3,3 819,4

R Essunga 11,7 2,5 171
R Falköping 10,6 2,1 78
R 126Grästorp 11,1 4,1
R 276Gullspång l 1,2 4,2
R 46Götene 12,7 3,1
R Habo 22315,4 1,7
R Hjo 15812,1 2,2
R Karlsborg 24011,1 0,6
R Lidköping 10,4 3,1 -17
R Mariestad -3710,3 4,7
R Mullsjö 14,7 2,1 37
R Skara 10,9 2,4 -51
R Skövde .4510,4 6,5

I
R Tibro 11,3 4,9 47
R Tidaholm 10,3 153,7
R Töreboda 11,5 1593,1
R Vara 7211,3 2,4
S Arvika 9,8 2,2 119
S Fda 9,9 2,1 287
S Filipstad 9,2 2182,4
S Forshaga l 1,9 1,6 34
S Grums 10,9 3,6 48
S Hagfors 9,1 0,8 263
S Hammarö 13,0 2,1 -80

KarlstadS -959,4 3,3j
S Kil 1,7l 2,1 442
S Kristinehamn 10,1 3,1 -16ä
S Munkfors 8,1 3,1 175

i S Storfors 11,1 5,0 228
S Sunne 9,8 2632,4
S Säffle 9,7 1,9 176
S Torsby 9,5 2,7 705

Årjängs 9,8 1,0 605
T Askersund 11,7 3,0 133
T Degerfors 10,5 3,5 -46
T Hallsberg 11,2 4,1 148
T Hällefors 8,5 3,8 66
T Karlskoga 9,1 5,8 -75
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Befolk-Gymnasleskolan
nings-Hlligg/ Illligg/Andel

minskning16-18år avdng avdrag
1982-1992lnackord- linjevnl

"ha
ProcentKr/lnv Kr/inv ProcentProcent

1,590,0-20 -2772,2
5,170 03,7

12,1 13,68216 4115,6

0,0 5,07-12 -264,0
6,960,120 763,7
5,9943 0,0244,0

0,0 4,443 293,8
4,710.04,6 31 96
5,0483 53 2,13,6
4,63124 0,0274,2

-8 146 0,05,0
0,0 5,4510 724,4 -
1,8 4,3225 -394,1

5,0491 0,033,9
0,0 5,652 214,0

5,1046 0,0-71
4,87128 0,0234,0

-13
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Tabell 11 Forts.

Län Kommun Grundskolan
Aadel Andel Illligg/

7-15år och avdrag skol-utomn.
ñnska medb. skjuta och

7-15år småskolor
Procent Procent Krlinv

Min 6,6 0,0 -192
Medd 10,2 6,1 0
Max 15,4 23,6 1.835

T Kumla 11,0 4,2 -98
T Laxå 10,6 5,8 266
T Lindesberg 10,6 3,9 67
T Ljusnarsberg 9,7 5,2 274
I Nora 11,7 3,5 102

ÖrebroT 10,2 6,2 -73
U Arboga 10,0 4,5 32
U Fagersta 9,3 8,0 -58
U Hallstahammar 10,0 8,3 -71
U Heby l 1,8 3,8 134
U Kungsör l l 6,4 -41
U Köping 10,0 8,7 -34
U Norberg l 1,8 6,6 123
U Sala 10,8 3,2 l 15
U Skinnskatteberg 11,6 14,7 294
U Surahammar 11,1 10,6 -39
U Västerås 9,4 7,2 -94
W Avesta 10.3 3,1 -58
W Borlänge 10,4 4,6 -42
W Falun l 1,4 2,7 5
W Gagnef 12,1 5,2 58
W Hedemora 10,7 4,7 72
W Leksand 10,6 2,0 132
W Ludvika 9,6 3,2 66
W Malung 9,3 2,8 608
W Mora 11,2 1,5 142
W Orsa 10,9 2,5 307
W Rättvik 9,7 0,8 330
W Smedjebacken l 1,5 3,4 88
W Säter 12,2 2,1 159
W Vansbro 9,4 0,5 384

ÄlvdalenW 10,7 1,2 1408
X Bollnäs 10,7 2,2 87
X GävleI 9,4 5,4 -57
X Hofors 9,3 6,4 -31
X Hudiksvall 10,6 2,5 122
X Ljusdal 9,8 1,2 604
X Nordanstig 10,7 1,8 384
X Ockelbo 10,2 4,8 384
X Ovanåker 11,0 1,8 309
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Gymnasieskolan Befolk- Arbets-
Andel Tillägg Tillägg nings- löshet

år16-18 avdrag avdrag minskning
innckord- linjevnl 1982-1992

"ha
Procent Kr/inv Kr/lnv Procent Procent

2,2 -20 -277 0,0 1,59
3,7 0 0 5,17
5,6 216 411 12,1 13,68

4,1 -12 63 0,0 5,20
3,7 20 -64 12,1 5,49
4,2 1 53 0,9 6,74
3,5 17 -143 6.5 10,41
4,2 -11 -4 0,0 6,09
3,6 -14 41 0,0 5,78
4,1 26 160 0,5 5,51
3,4 -15 49 7,6 4,70
3,8 -13 136 5,9 6,39
4,0 24 125 0,0 5,21
4,3 -lO 14 0,0 5,08
3,8 -13 146 1,8 5,65
3,8 22 82 0,0 5,82
4,0 24 100 0,0 5,05
3,8 -13 142 0,0 6,22
4,3 -11 82 0,4 4,72
3,9 -13 158 0,0 5,16
3,5 18 80 4,7 5,70
3,5 -14 11 0,0 6,62
3,9 -13 -57 0,0 5,02
4,4 29 35 0,0 5,80
4,0 60 47 0,1 4,98
3,8 91 ll 0,0 5,63
3,6 -14 -4 7,8 7,70
3.6 60 89 2,8 7,49
4,0 24 -47 0,0 5,45
3,4 56 113 0,0 7,78
3,8 55 50 0,0 7,00
4,3 28 -78 1,8 6,37
4,0 24 26 0,0 5,49
3,5 93 96 6,7 8,05
3,2 81 159 0,0 7,28
3,8 2l 69 0,0 7,99
3,5 -14 -0 0,0 6,22
3,5 17 87 8,3 4,88
3,8 21 35 0,0 7,11
3,8 54 17 1,8 7,54
3,9 93 92 3,4 7,26
3,7 86 79 2,6 5,65
3,8 7,06
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Tabell 11 Forts.

GrundskolanLil Kommun
Illligg/AndelAndel

skol-avdragochår7-15 utomn.
ochskjmedb.unska ut;

småskolorår7-15
Kr/lnvProcentProcent

-1920,06,6M11
06,110,2Medel

1.83523,615,4Max

113,69,1Sandviken
2,59,3Söderhamn
2,5Härnösand
2,89,6Kramfors
2,310,2Solleñeá
3,99,6Sundsvall
2,310,5Timrå

Ånge 1,59,1
Örnsköldsvik 2,111,0

1,710,3Berg
1,910,2Bräcke
0,59,3Härjedalen
0,6Krokom
1,710,5Ragunda
1,510,2Strömsund

Åre 1,510,3
Östersund 2,19,9

0,79,6Bjurholm
1,910,0Dorotea
3,911,4Lycksele
2,611,9Malå
4,012,7Nordmaling
2,511,2Norsjö

8082,612,6Robertsfors
2,511,3Skellelieå
0,010,8Sorsele
1,311,3Storuman
4,510,9Umeå
0,611,7Vilhelmina
1,311,3AC Vindeln
3,311,6Vännäs

Åsele 2,89,6
2,79,8Arjeplog
0,89,6Arvidsjaur
1,911,0Boden
5,810,0Gällivare

17,211,9Haparanda
0,610,1Jokkmokk
5,710,8Kalix
3,310,3Kiruna
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Befolk-Gymnasieskolan
löstenings-Tillägg Illligg/Andel

minskningavdrag avdrag16-18år
1982-1992lnaekord- linjeval

mi:
ProcentKrllnv ProcentKr/lnvProcent

1,590,0-277-202,2
5,17003,7

13,68411 12,12165,6

5,825,8-13 33,8
7,884,520 213,7
6,130,8-12 -574,1

7,8 6,81-11153,3
6,514,6-2553,8
5,5620 0,0-133,7
6,570,0-11-114,3
5,765,981 173,5
5,951,810244,0
4,92106 2,41833,3
5,316,12711413,8
7,504,81571273,5
4,930,070 1334,0

8,6 5,09177 1403,2
7,6 8,2192 483,5
0,0 5,9263 -243,7
0,0 5,1049-113,8

10,9 2,38881903,4
3,7 9,66-50993,4
2,1 5,61171724,1
3,3 7,871221874,8
0,0 4,70137714,0
5,3 4,822131443,9

4,99134 0,01423,8
6,180,032 1674,2
7,01217 9,81933,1
8,487,0152163,4
4,9691 0,0-113,7

10,843,072 2163,7
4,53-38 5,21483,9
2,85-22 0,0-104,0
7,5289 11,91363,0
7,92
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Tabell 11 Fons.

GrundskolanLin Kommun
TilläggAndelAndel

skol-avdragochår7-15 utomn.
ochskjutsmedb.finska ut:

småskolorår7-15
KrlhvProcentProcent

-1920,06,6M11
06,110,2Medel

1.83523,615,4Max

-204,610.2Luleå
17576,4Pajala

1,311,5
2142,7Älvsbyn 10,1

10932,4Överkalix 9.5
14858,3Övertorneå 11,8
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Befolk-Gymnasieskolan
nings-Pllligg/Illligg/Andel

minskningavdragavdragår16-18
1982-1992linjevallnackord-

erlng
Kr/lnv ProcentKr/lnv

0,0-277-20
0o

12,1411216

0,0.32-10
3,749109
0,046-6
1,1.1091
6,4-9266
2,0.209200
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kostnadsutiämningTabell Variabler kommun för beräkning12 avper
femtevilka uppdateras årför övriga verksamheter, vart

ochför verksamheternaTabellen innehåller kommunvisa variabler gator
byggnadskostnader,förkollektivtrafik, och avloppvägar, vatten samt

befolkningsunderlag.uppvärmning, kallortstillâgg och
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Tabell 12 Varlabler kommun lör beräkning kostnadsutjimnlng för övrigaper av
verksamheter,vilka uppdateras femteårvart

Lön Kommun Gator och vigar Kollektlvtrallk avloppVatten och
Kllmat- Orts- Andel Geo- Andel boendeav

tillägg tillägg länets tekniska l mindreorter
lörkâl-kommunala in 2500lnv.

kostnader landen
Krlinv Kr/lnv Procent Procent

Mln 20 0 0,00 0,0
Medel
Max 8 450 100,00 100,0

Botkyrka 0 0,00 6,1
Danderyd 0 0,00 0,4
Ekerö 0 0,00 37,8
Haninge 0 0,00 7,5
Huddinge 0 0,00 1,4
Järfälla 0 0,00 0,3
Lidingö 100 0,00 5,6
Nacka 100 0,00 4,5
Norrtälje 0 0,00 50,1
Nynäshamn 0 0,00 27,6
Salem 0 0,00 2,8
Sigtuna 0 0,00 18,6
Sollentuna 0 0,00 0,4
Solna 100 0,00 0,0
Stockholm 450 0,00 0,0
Sundbyberg 100 0,00 0,0
Södertälje 50 0,00 14,9
Tyresö 0,00 4,8
Täby 0,00 0,4
Upplands-Bro 0,00 1 l
Upplands-Väsby 0,00 3
Vallentuna 0,00 26,5
Vaxholm 0,00 40,1
Vänndö 0,00 56,3
Österåker 0,00 22,l
Enköping 4,94 46,4
Håbo 4,09 15,3
Tierp 8,09 74,9
Uppsala 77,47 20,4
Älvkarleby 0,91 33,3
Östhammar 4,50 64,5
Eskilstuna 35,19
Flen 3,56 63,6
Gnesta 8,96 49,1
Katrineholm 1,17 33,9
Nyköping 26,09 37,3
Oxelösund 1,01 1,2
Strängnäs 19,34 34,1
Trosa 4,38
Vingåker 0,31 48,0
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Adm. Energi- Knlloru- Befolkningsunderiagm.m.
Andel boende Andel Folk- Invånare kost- index index Lokalt Regionalt
i större titan mängd km2 nnds- befolk- befolk-orter per
in 10000inv. index nings- nings-

underlag nndedngf
Procent Procent Tusentai Tnseninl

0,0 17,4 2924 0,3 94 0,9 l 3 14

100,0 100,0 679364 3.633,0 108 1,45 1,080 1.400 2.218

93,9 97,3 68840 349,4 108 1,00 1,000 1.208 2.055
83,1 99,7 27820 1.070,0 108 1,00 1,000 1.344 2.032
0,0 62,2 19222 89,0 108 1,0001,00 1.336 2.085

76,9 93,5 63595 140,1 108 1,00 1,000 1.109 1.833
98,6 98,6 74119 574,6 108 1,00 1.000 1.306 2.052
99,7 99,7 56693 1.111,6 108 1,00 1,000 1.251 2.121
78,4 98,8 38035 1.267,8 108 1,00 1,000 1.322 1.832
61,1 97,1 65224 686,6 108 1,00 1,000 1.333 1.858
31,2 54,1 47496 23,7 99 1,00 1,000 45 1.719
56,7 81,4 22247 62,5 99 1,00 1,000 64 1.637
97,2 97,2 12707 231,0 108 1,00 1,000 1.179 2.067
65,8 86,6 31825 97,3 108 1,00 1,000 591 2.083
93,1 99,6 51790 977,2 108 1,00 1,000 1.211 2.078

100,0 100,0 52402 2.758,0 108 1,00 1,000 1.364 2.018
100,0 100,0 679364 3.633,0 108 1,00 1,000 1.388 1.999
100,0 100,0 30952 3.439,1 108 1,00 1,000 1.400 2.065
71,0 91,3 81670 120,8 99 1,00 1,000 882 2.096
87,7 95,2 34324 497,4 108 1,00 1,000 1.192 1.806
88,2 99,6 56874 947,9 108 1,00 1,000 1.289 1.979
0,0 88,9 20280 85,9 108 1,00 1,000 1.032 2.115

96,1 97,7 35884 478,5 108 1,00 1,000 1.108 2.070
62.373,5 80,1 22435 108 1,00 1,000 1.010 1.958

0,0 82,2 120,26849 108 1,00 1,000 1.181 1.815
0,0 56,9 23064 52,5 108 1,00 1,000 1.065 1.798

77,9 82,0 30800 99,4 108 1,00 1,000 1.055 1.827
53,6 65,9 35603 30,2 99 1,00 1,000 112 2.202
84,7 84,7 15673 110,4 99 1,00 1,000 398 2.156
0,0 62,4 20241 13,1 99 1,05 1,000 33 563

65,4 84,6 170743 69,3 99 1,00 1,000 210 2.109
0,0 83,2 9391 45,1 99 1,05 1,000 99 428
0,0 63,5 22267 15,3 99 1,00 1,000 29 542

66,6 87,5 89495 81,4 99 1,00 1,000 221 2.028
0,0 70,4 17395 24,3 99 1,00 1,000 60 1.830
0,0 66,4 9254 20,1 99 0,95 1,000 118 2.106

66,1 77,0 32966 32,4 99 1,00 1,000 58 1.104
55,7 77,9 47754 33,6 99 0,95 1,000 1.53763
98,8 98,8 12743 374,8 99 0,95 1,000 60 1.243
42,6 76,4 27571 37,5 99 1,00 1,000 102 2.218
0,0 78,1 9667 46,5 99 0,95 1,000 58 1.885

9973
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Tabell 12 forts.

Lin Kommun Gator ochvägar Kollektlvtrañk Vatten och avlopp
Klimat- Ons- Andel Geo- Andel boendeav

tillägg tillägg länets tekniska 1 mindreorter
kommunala förhål- in 2500lnv.

kostnader landen
Kr/lnv Kr/lnv Procent Procent

M11 20 0,00 0,0
Medel
Max 450 100,00 37 100,0

Boxholm 40 0,53 21 37,6
Finspång 40 3,95 28 38,2
Kinda 2,12 29 60,9
Linköping 40 43,35 22,6
Mjölby 40 3,91 30 25,7
Motala 40 8,01 22,8
Norrköping 40 28,73 34 16,4
Söderköping 40 2,36 49,1
Vadstena 1,01 15 26,9
Valdemarsvik 40 2,00 63,1
Ydre 40 0,88 20 100,0
Åtvidaberg 40 2,14 38,4
Ödeshög 40 1,02 53,0
Aneby 40 1,31 48,0
Eksjö 60 5,42 42,6
Gislaved 60 5,75 35,1
Gnosjö 60 2,44 58,1
Jönköping 40 50,02 17,2
Nässjö 60 9,62 44,9
Sävsjö 60 2,17 55,0
Tranås 60 5,29 20,6
Vaggeryd 60 3,29 36,3
Vetlanda 60 7,49 55,0
Värnamo 60 7,21 47,2
Alvesta 11,33 60,2
Lessebo 60 4,15 32,4
Ljungby 12,30 48,4
Markaryd 40 2,58 63,3
Tingsryd 60 6,75 79,8
Uppvidinge 60 7,81 76,3
Växjö 40 48,93 32,8
Älmhult 40 6,16 47,9
Borgholm 40 4,05 72,4
Emmaboda 60 2,17 50,5
Hultsfred 60 4,97 66,0
Högsby 60 3,67 21 100,0
Kalmar 40 33,76 28,1
Mönsterås 40 6,28 26 62,8
Mörbylånga 40 5,39 26 68,9
Nybro 60 5,92 18 39,0
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Adm. Bygg- Energi- Kalloruø Befolknlngsunderlagm.m.
Andel boende invånareAndel 1 Folk- kost- index Index Lokalt Regionalt
1 större titon mängd km2 nads- befolk- befolk-orter per
in 10000lnv. index nings- ning

underlag underlag
Procent Procent Tuaental Tusental

0,0 17,4 2924 05 94 0,9 1 3 14

100,0 100,0 679364 3.633,0 108 1,45 1,080 1.400 2.218

0,0 62,4 5727 10,8 99 1,00 1,000 68 797
61,8 72,1 23186 21,9 0,9599 1,000 129 851
0,0 62,9 10522 9,3 99 1,00 1,000 65819

67,4 85,6 124352 86,9 99 0,95 1,000 152 651
47,5 76,8 26269 47,7 99 1,00 1,000 143 804
70,6 78,7 42223 42,8 99 0,95 1,000 95 800
68,6 89,1 120756 81,0 99 0,95 1,000 156 663
0,0 55,1 13572 20,2 99 0,95 1,000 139 594
0,0 73,1 7555 41,3 99 0,95 1,000 92 829
0,0 59,2 8870 12,1 99 0,95 1,000 18 485
0,0 35,8 4338 6,4 99 1,00 1,000 44 621
0,0 69,3 12699 18,5 99 1,00 1,000 66 603
0,0 47,0 6031 14,0 99 0,95 1,000 53 728
0,0 52,0 7181 13,8 99 1,00 1,000 76 706

57,4 74,2 18251 22,8 99 1,00 1,000 69 570
0,0 77,7 29331 25,7 99 1,00 1,000 55 774
0,0 60,1 9828 23,3 99 1,00 1,000 76 700

68,4 88,8 112277 75,6 99 0,95 1,000 132 699
55,1 76,4 30883 33,1 99 1,00 1,000 86 585
0,0 73,5 17,912130 99 1,00 1,000 61 549

79,4 83,9 17932 44,4 99 1,00 1,000 42 701
0,0 70,1 15,012441 99 1,00 1,000 55 674

18,745,0 70,0 28170 99 1,00 1,000 53 522
52,8 72,5 31314 25,6 99 1,00 1,000 57 651
0,0 63,5 19839 20,3 99 0,95 1,000 91 516
0,0 87,3 9004 22,0 99 0,95 1,000 43 557

51,6 63,8 27602 15,7 99 0,95 1,000 36 626
0,0 73,2 10923 99 0,95 1,00021,0 50 1.022
0,0 53,5 14559 13,9 99 0,95 1,000 29 584
0,0 69,1 10569 8,9 99 1,00 1,000 23 466

67,2 81,6 70067 41,9 99 0,95 1,000 92 519
0,0 61,8 16049 18,0 99 0,95 1,000 42 728
0,0 32,5 11671 17,3 99 0,90 1,000 62 209
0,0 61,4 10702 15,5 99 0,95 1,000 43 479
0,0 75,1 16992 15,1 99 1,00 1,000 39 336
0,0 60,1 7104 9,4 99 0,95 1,000 43 394

54,8 85,5 56498 59,1 99 0,95 1,000 90 299
0,0 72,2 13285 22,2 99 0,95 1,000 48 269
0,0 45 7 13711 20,6 99 0,90 1,000 76 276

86
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Tabell 12 forts.

och avloppoch vågar Kollektivtrafik VattenKommun GatorLin
Andel boendeAndel Geo-Kllmat- om- av
lotter mindrelinets tekniskatilligg tillägg

förhål- in 2500lnv.kommunala
landenkostnader

ProcentProcent

0,00,00Min
Medel

100,00Max

12,26H Oskarshamn
,671H Torsås

4,44H Vimmerby
15,43H Västervik

100,00l Gotland
13,25K Karlshamn
47,35K Karlskrona
7,47K Olofsström

16,07K Ronneby
15,87K Sölvesborg
3,10L Bromölla
2,20L Båstad

15,15L Hässleholm
3,91L Klippan

35,10L Kristianstad
4,54OsbyL
0,80L Perstorp
7,49SimrishamnL

L Tommelilla
ÅstorpL
ÄngelholmL
ÖrkelljungaL
ÖstraL Göinge

M Bjuv
M Burlöv
M Eslöv

HelsingborgM
M Höganäs
M Hörby

HöörM
M Kävlinge
M Landskrona
M Lomma

LundM
M Malmö
M Sjöbo
M Skurup
M Staffanstorp

SvalövM
M Svedala
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Adm. Kallom- Befolknlngsunderlagm.m.
Andel boende Andel l Folk- Invånare Index Lokalt Regionalt
l större Stort mängd km2orter befolk- befolk-per
in 10000Inv. nings- nings-

underlag underlag
Procent Tuaental Tusental

0,0
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fom.Tabell 12

avloppochVattenKollektlvtrallkoch vägarGatorKommunLin
boendeAndelGeo-AndelOm-Klimat- av
mindreltekniskalänets onertilläggW588

lnv.förhål- in 2500kommunala
landenkostnader

ProcentProcentKr/lnvKr/lnv

0,00,0020Mln
Medd

100,037100,00åMax

36,5252,58Trelleborg
25,22,00Vellinge
37,322Ystad
54,0297,00Falkenberg
30,5.422lHalmstad
66,21,61Hylte

3457,44Kungsbacka
77,730Laholm
53,69,60Varberg
3,936Göteborg

38,4298,64Härryda
44,51,14lKungälv
48,34,42Lysekil
64,6Munkedal 18,20 6,136Mölndal

100,0363,55Orust
l 1,43712,58Partille
67,52,63Sotenäs
47,6344,58Stenungsund
50,2333,65Strömstad

100,0292,5720Tanum
78,94,19Tjörn
30,712,46Uddevalla
32,18,49Öckerö
28,1Ale
36,718,25Alingsås
70,71,93Bengtsfors
23,519,60Borås
42,20,57Dals-Fd

100,01,35Färgelanda
61,30,95Herrljunga
19,921,42Lerum
62,61,03EdetLilla

3,02Mark
62,01,28Mellerud
68,61,06Svenljunga
74,40,94Tranemo
21,39,88Trollhättan
61,42,14Ulricehamn
55,21,20Vårgårda



SOU 1994: 144

Kanon Befolknlngsnndedng
Invånare Inkan RegionaltAndel boende Andel l Folk- kost- Index index

befolk- befolk-1 större tätort mängd km2 ud:-orter per
in index nlngs- nings-10000lnv.,Y nnderlng underlag

TusentnlProcent IisenlnlProcent

3 140,0 17,4 2924 0,3 94 0,9 1

679364 3.633,0 108 1,45 1,080 1.400 2.218100,0 100,0

335 83863,5 77,0 36580 107,3 94 0,90 1,000
84,5 28201 198,6 94 0,90 1,000 400 9050,0

62,7 71,9 25259 71,8 99 0,90 1,000 77 832
65,1 37988 34,1 99 0,90 1,000 85 58746,0

80560 1,000 109 66761,1 86,6 79,1 99 0,90
52,8 11110 11,7 99 1,00 1,000 32 6580,0

26,9 68,4 55525 91,0 104 0,90 1,000 499 1.131
0,0 53,7 22811 25,7 99 0,90 1,000 132 838

46,4 66,0 49880 57,1 99 0,90 1,000 87 1.050
93,8 97,5 432112 962,4 104 0,90 1,000 648 1.219
43,2 73,8 27256 101,3 104 0,90 1,000 656 1.233
55,5 66,9 34410 94,3 104 0,90 1,000 629 1.225

70,0 15323 73,0 99 0,90 1,000 770,0 976
51,2 11134 17,5 99 0,95 1,000 970,0 843

52048 351,7 0,9081,7 93,9 104 1,000 651 1.219
14738 38,00,0 26,8 99 0,90 1,000 128 1.048

98,7 30534 535,788,6 104 0,90 1.000 659 1.233
0,0 67,4 9877 70,6 99 0,90 1,000 49 842

19064 75,4 104 0,900,0 61,6 1,000 138 1.174
0,0 55,7 10887 22,6 99 0,90 1,000 17 180
0,0 36,0 12203 13,4 99 0,90 1,000 28 314

50,3 14088 84,40,0 104 0,90 1,000 89 1.124
73,8 47668 74,2 9962,9 0,90 1,000 172 1.103

0,0 83,7 11208 448,3 104 0,90 1,000 546 1.144
0,0 79,7 24517 77,1 104 0,95 1,000 551 1.234

63,3 74,0 33936 71,1 99 0,95 1,000 136 1.332
0,0 65,8 11805 13,2 99 1,00 1,000 33 431

58,7 83,9 102387 86,8 99 0,95 1,000 143 1.448
0,0 57,8 5415 7,4 99 1,00 1,000 21 357
0,0 47,9 7564 12,8 99 1,00 1,000 81 596
0,0 52,0 9749 19,5 99 1,00 1,000 61 1.460

44,6 86,1 33548 129,5 104 0,95 1,000 632 1.265
55,9 13102 41,2 0,950,0 99 1,000 205 1.273

43,8 59,5 33288 35,5 99 0,95 1,000 108 1.235
0,0 53,9 10554 20,6 99 1,00 1,000 25 590
0,0 50,4 11304 12,2 99 1,00 1,000 127 1.309
0,0 59,9 12473 16,7 99 1,00 1,000 57 1.238

78,7 88,2 51217 124,6 99 0,95 1,000 161 1.277
0,0 58,3 22846 21,8 99 1,00 1,000 101 1.291
0,0 44,8 10354 24,1 99 0,95 1,000 85 1.452

13 14-1505
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Tabell 12 forts.

Kollektivtrafik Vatten och avloppLin Kommun Gator och vägar
Andel boendeKllmat- Orts- Andel Geo-av

tekniska 1 mindretillägg tillägg länets orter
förlrål- in 2500lnv.kommunala

kostnader anden
ProcentKr/lnv ProcentKr/lnv

0,00,00 10Min 20 0
Medel

100,0100,00 37Max 80 450

6,34 33 28,7P Vänersborg 40 0
Åmål 27,00 1,35 35P 40

1,65 36 100,0R Essunga 40 0
16 52,140 O 11,44R Falköping

1,27 36 49,9R Grästorp 40 0
100,040 0 1,67 34R Gullspång

32 62,840 0 4,37R Götene
34,640 0 4,15 24R Habo
32,140 0 2,46 29R Hjo
48,040 0 2,63 25R Karlsborg
38,540 0 11,40 32R Lidköping
35,140 0 7,97 26R Mariestad
23,940 0 l 8 24R Mullsjö

33 42,340 0 7,23R Skara
28,60 26,54 27R Skövde 40
24,00 2,95 31R Tibro 40
37,40 3,45 25R Tidaholm 40

3,15 28 55,840 0R Töreboda
5,50 34 77,940 0R Vara

47,960 50 6,52 31S Arvika
1,94 32 100,060 50S Fda

50 2,23 24 46,860S Filipstad
50 3,13 32 17,6Forshaga 40S

29 33,640 50 1,58S Grums
58,460 50 3,64 24S Hagfors

2,70 31 7,040 50S Hammarö
19,040 100 52,25 30S Karlstad

33 31,540 50 1,42S Kil
5,83 29 25,240 50S Kristinehamn
0,85 29 17,460 50S Munkfors

33 43,160 50 1,27S Storfors
3,69 35 65,360 50S Sunne
6,86 34 42,740 50S Säffle

50 4,73 32 71,260S Torsby
Årjäng 50 1,36 31 68,260s

0 2,36 28 66,5T 40Askersund
0 1,79 29 23,0Degerfors 60T

54,040 0 6,76 27T Hallsberg
24 32,860 0 1,27T Hällefors

60 0 10,77 32 8,2T Karlskoga
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Adm. Kanon:- Befolkningsunderlagm.m.
Andel boende Andel I Folk- Invånare Index Lokalt Regionalt
l större Stort mängdorter km2 befolk- befolk-per
in 10000inv. nings- nings-

uderlag underlag
Procent Tusental Tusental
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Tabell 12 forts.

Lin Kommun Gator ochvågar Kollektivtrafik Vatten avloppoch
Klimat- Orts- Andel Geo Andel boendeav

ülliu tillägg länets tekniska l mindreorter
kommunala törlål- in 2500lnv.

kostnader landen
Krllnv Kmnv Procent Procent

Min 20 0 0,00 0,0
Medel
Max 8 450 100,00 37 100,0

Kumla 3,44 34,6
Laxå 1,17 42,4
Lindesberg 4,50 54,0
Ljusnarsberg 0,79 42,0
Nora 1,93 40,0
Örebro 65,22 32 26,8
Arboga 2,68 21,0
Fagersta 8,58 10,5
Hallstahammar 6,42 32 28,8
Heby 3,29 30 80,9
Kungsör 2,74 29,4
Köping 6,81 33 17,8
Norberg 1,32 24 20,3
Sala 12,78 31 43,7
Skinnskatteberg 2,97 45,0
Surahammar 5,94 28 37,8
Västerås 46,47 34 10,6
Avesta 6,07 32,1
Borlänge 20,21 32 16,1
Falun ä 24,88 35,6
Gagnef 3,46 33 100,0
Hedemora 5,18 55,1
Leksand 3,84 62,8
Ludvika 10,38 31,4
Malung 2,36 51.2
Mora 6,69 47,1
Orsa 2,52 30,9
Rättvik 3,72 63,4
Smedjebacken 2,54 45,1
Säter 1,72 57,8
Vansbro 1,95 28 100,0
Älvdalen 4,48 100,0
Bollnäs 8,40 43,6
Gävle 44,33 15,5
Hofors 1,82 26,6
Hudiksvall 8,12 50,3
Ljusdal 7,41 67,6
Nordanstig 4,08 100,0
Ockelbo 1,93 55,4
Ovanåker 3,85 47,3
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Kallona- BefolknlngsunderlagEnergi-3188Adm. mm.
Lokalt RegionaltIndexInvånare kost- IndexAndel Andel I Folk-
befolk- befolk-mängd km2 nada-Ionernönt titan per
nIngs- nings-Indexin 100001nv.

underlag underlag
Tusental TusentalProcentProcent

30.90.3 9417,4 29240,0

l .4001,45 1,0803.633,0100,0 100,0 679364

1621,00 1,00018769 90,765,4 79,4
451,00 1,0007487 13,30,0 76,0

1,05 1,000 4417,90,0 66,8 24806
271,0006487 11,2 1,1070,8

1081,05 1,00010593 17,00,0 72,4
1,000 16966,3 1,0082,8 12204271,0
1,000 721,0014605 45,179,0 79,0

581,05 1,00013722 50,689,6 89,6
1,000 2071,0087,7 16581 97,071,2
1,000 401,0556,8 13764 11,80,0
1,000 1721,0079,9 8545 42,10,0
1,000 1151,0026345 43,371,3 84,2
1,000 661,1079,7 6720 16,00,0
1,000 521,0560,3 22060 18,856,3
1,000 331,0566,5 5359 8,10,0
1,000 17911383 33,10,0 92,9

2371,000120354 125,982,0 93,6
1,00024707 40,267,9 77,7
1,00046915 80,183,9 87,4
1,00054364 26,564,4 78,1
1,00010506 13,666,2
1,00070,1 16878 20,1

15156 12,467,3
1,00019,485,7 29144
1,00011576 2,854,1
1,00073,2 20868 7,4
1,0007377 4,269,1
1,00049,6 11371 5,9
1,00013315 14,062,5
1,00011965 20,855,7
1,0007876 5,151,4
1,01552,1 8370 1,2
1,00060,9 28049 15,4
1,00088810 55,490,1
1,00028,981,1 11879
1,00038451 15,468,4
1,0004,052,8 21130
1,0008,443,1 11553
1,0006,052,7 6454
1,0007,252,7 13536
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forts.Tabell 12

avloppKollektivtralik Vatten ochGator och vågarLin Kommun
boendeGeo- AndelKlimat- Orts- Andel av

l mindrelänets tekniskatillägg tillägg orter
lörhål- 2500lnv.kommunala in

kostnader landen
ProcentKrllnv Krllnv Procent

0,020 0,00Mln
Medel

100,0100,00 37Max

36,513,32Sandviken
45,06,74Söderhamn
30,313,55Hñmösand
59,74,15Kramfors

7,22 62,2Sollefteå
24,047,24Sundsvall
42,96,47Timrå

Ånge 73,12,99
Örnsköldsvik 47,718,37

100,0,69Berg l
100,02,39Bräcke
73,53,25Härjedalen

100,04,56Krokom
100,02,82Ragunda
74,07,52Strömsund

Åre 100,02,22
Östersund 19,375,55

1,33 100,0Bjurholm
100,0Dorotea 0,98
34,3Lycksele

100,01,77Malå
66,6Nordmaling 2,68

100,0Norsjö 2,31
100,0Robertsfors 3,54

18,61 44,8Skellefteå
100,0Sorsele 1,78

Storuman 3,70
24,7Umeå 44,84
49,8Vilhelmina 5,01
61,33,57Vindeln

2,42 54,9Vännäs
Åsele 2,90 100,0

100,0Arjeplog 1,56
34,92,31Arvidsjaur

13,97 23,5Boden
25,0Gällivare 7,90
36,1Haparanda 2,00

Jokkmokk 1,85 49,6
Kalix 3,51 60,2
Kiruna 7,63 21,7
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BefolkningsnnderlagEnergi- Kallolts-Adm. Bygg-m.m.
Index Lokalt RegionaltInvånare kost- indexAndel I Folk-Andel boende

befolk- befolk-km2 nada-1 tätort mängdstörreorter per
nings- ningin Index10000inv.

underlag underlag
TusentalTnsentalProcentProcent

3 140,9 117,4 2924 0,3 940,0

1.400 2.2181,45 1,080100,0 679364 3.633,0 108100,0

47713499 1,05 1,00085,1 39747 34,163,6
2811,000 3628,0 99 1,1073,9 2973044,8
2401,000 3527512 25,8 99 1,1069,7 76,5
2491,000 2914,3 99 1,1555,9 243350,0

23 2281,20 1,01057,9 24758 4,6 1050,0
2501081,10 1,00082,0 94124 29,4 9953,7
2391,000 10923,7 99 1,1079,8 1865157,1

12 1861,20 1,00057,0 12576 4,1 1050,0
1531,010 521,1567,9 59324 9,2 9952,3
1141,013 81,5 105 1,250,0 17,4 8694
119111,20 1,00042,7 8668 2,5 1050,0
3361,25 1,01453,5 12408 1,1 1050,0

1091,011 632,3 105 1,2534,4 145800,0
1711,000 86983 2,8 105 1,200,0 43,9
861,020 71,5 105 1,250,0 52,5 16010

6 771,25 1,01239,1 9966 1,4 1050,0
70 1171,15 1,00082,5 58700 26,3 10573,5

198131,25 1,01036,0 2924 2,2 990,0
321,021 5105 1,300,0 48,6 3737 1,3
50121,30 1,02069,6 14284 2,5 1050,0
471,040 64158 2,6 105 1,300,0 59,4

183141,15 1,0100,0 45,9 8184 6,6 99
1121,020 652,7 5333 3,0 105 1,300,0
1941199 1,20 1,01l0,0 39,4 7868 6,1
1361,20 1,020 6374,2 75565 11,1 9941,3
2631,35 1,04142,0 3524 0,5 1050,0
2651,30 1,04951,0 7708 1,0 1050,0

1441001,15 1,01085,9 92653 40,0 9966,1
271,040 78452 105 1,300,0 50,2 1,0

2091,010 1038,7 6691 2,5 99 1,250,0
1811,010 8416,1 99 1,250,0 64,6 8611
443105 1,30 1,0190,0 54,9 4143 1,0
1431,35 1,0420,0 55,8 3743 0,3 105
371,040 765,1 8014 1,4 105 1,350,0

1774799 1,30 1,04067,9 78,7 30178 7,0
551,080 1922360 1,4 105 1,400,0 79,9
461199 1,25 1,0400,0 69,5 10650 11,6
301,35 1,080 473,2 6660 0,4 1050,0

1401,040 2019288 10,7 99 1,250,0 70,2
hh
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Tabell 12 forts.

Lin Kon Gator och vägar Kollektlvtrañk Vatten och avlopp
Klimat- Orts- Andel Geo- Andel boendeav

tilligg tillägg länets tekniska l mindreorter
kommunala Brill- in 2500Inv.

kostnader anden
Krlinv Krllnv Procent Procent

20 0 0,00 0,0
Medel
Max 80 450 100,00 100,0

Luleå 80 100 38,46 21,0
nja. 80 50 2,38 100,0

80 50 13,47 45,7
Älvsbyn 80 50 1,90 43,3
Överkalix 80 50 1,75 100,0
Övertorneå 80 50 1,31 100,0
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Knlloru- Befolkningsundedng
Lokal Regionaltinvånare indexAndel boende
hefolk- befolk-km2I störreorter per
nings- nings-in 10000hv.

nnderlng underlag
Tuental TuenulProcent

b 140,0

.400

71
4

41
13
5
5
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beredningensbidrag medTabell intäkter skatter ochLandstingens13 av
inñrandeperiodnivå efter treårigförslag i 1994 års en

tillägg och avdragtabellen landstingens intäkter skatter,I avsummeras
införande-för kostnadsutjämning och statsbidrag efterinkomst- och

fullt genomfört.perioden det föreslagna ärnär systemet
Siffrorna redovisade i prisnivå.1994 årsär
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lördagberedningensmedbidragochskatterintäkterLandstingenTabell 13 av
lnförandeperiodtreårignivå ellerår:1994l en

TotalaTilläggTilläggSkatte-Landsting
Intäkterbidragavdragavdragintäkter

Kostnads-Inkomst-
utjämningutjämning

M1l.kr.M11J.kr.MlljJu.MllLkr.MiljJzr.

Mln
Medel
Max

23.932,01.283,12.330,7-3.328,023.646,2Stockholm
2.966,0215,1-285,854,12.982,5Uppsala
2.674,5197,2-190,682,82.585,1Södemmnland
4.506,8312,9-358,0223Östergötland 4.328,2
3.307,2236,7-327,2251,73.146,0Jönköping
1.811,6136,7-236,4158,81.752,5Kronoberg
2.729,0184,5-147,5254,82.437,3Kalmar
1.780,0115,6-136,6108,41.692,7Blekinge
2.996,0223,4-348,9314,62.806,9Kristianstad
5.536,4428,3-636,4161,85.582,7Malmöhus
2.287,7201,5474,9180,72.380,4Halland
2.947,9241,2-373,154,93.024,9ochbohusGöteb.
4.480,0340,6-589,6252,5Älvsborg 4.476,6
2.834,3212,6-384,6304,92.701,4Skaraborg
3.341,5217,137,4171,12.915,9Vânnland
3.255,4209,5426,3Örebro 90,23.081,9
2.728,2198,6-162,8-10,42.702,7Västmanland
2.929,6221,0-37,2133,52.612,2Køwarbers
3.615,3220,2166,7122,33.106,1Gävleborg
2.922,2198,410,915,22.697,8Vâstemonland
1.696,2103,6147,8126,11.318,8Jämtland
3.132,7196,3277,4146,72.512,2Västerbotten
3.353,4203,1561,1-27,22.616,3Norrbotten

733,544,039,2112,4537,9Gotland
3.102,0181,0430,160,32.430,6Malmö
5.947,9332,7818,4-252,85.049,7Göteborg
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Illliggl
avdrag

Kostnads-
utjämning





399Bilaga 6SOU 1994: 144

1994och bidrag årskatterverkliga intäkterLandstingensTabell 14 av

skatteintäkter,utbetaladepreliminärtför 1994årtabellenI summeras
skattein-frånavdragDagmarersättningskatteutjämningsbidrag, samt

âktema.
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årskatter ochbidrag 1994verkliga intäkterTabell 14 Landstingen av

Avdrag TotalaUtjimnlngs- DagmarLandsting Skatte-
Intäkterbidraginriktar

skatte-
inkomster

M1lj.kr. Minh. MiljJrr.Minh.MllLkr.

Mln
Medel
Max

23.464,2439,6 -621,50.023.646,2Stockholm
-104,2 2.928,049,72.982,5Uppsala
-95,5 2.644,597,6 57,22.585,1Södermanland

Östergötland -151,6 4.475,4233,2 65,64.328,2
3.421,962,1 -114,73.146,0 328,4Jönköping
1.924,046,4 -66,21.752,5 191,2Kronoberg

.s9,4 2.857,365,42.437,3Kalmar 24511 -56,0 1.920,038,21.692,7Blekinge
-108,2 3.170,553,52.806,9 413,3Kristianstad

5.480,580,0 .207,525,2Malmöhus 5.582,7
2.466,243,8 -97,6139,6Halland 2.380,4
2.966,258,1 -116,83.024,9 0,0Göteb.ochbohus

Älvsborg -l65,0 4.667,0267,7 87,74.476,6
-103,0 2.993,8339,5 55,8Skaraborg 2.701,4

3.375,788,0 -105,2477,0Våmüand 2.915,9
Örebro 3.316,658,0 401,53.081,9 278,1

-96,2 2.700,841,7Västmanland 2.702,7
79,6 407,1 2.990,7406,0Kopparberg 2.612,2

3.528,7456,0 73,2 -106,73.106,1Gävleborg
-96,1 3.178,5500,8 76,1Vistemorrland 2.697,8
.s0,2 1.860,6529,3 62,7Jämtland 1.318,8
.9s,1 3.324,22.512,2 801 106,1Västerbotten

115,4 -9s,4 3.537,32.616,3 904,0Norrbotten

750,720,9 -21,3Gotland 537,9 213,2
2.614,244,9 -87,7Malmö 2.430,6 226,3
4.989,80,0 101,3 -161,1Göteborg 5.049,7



SOU 1994:144

Utjimnlngs-
bidrag





SOU 1994:144 Bilaga 6 403

Tabell Intåktsföråndring för15 landstingen med beredningens förslag
jämfört med faktiska intäkter 1994

I tabellen redovisas inåktsföråndringen i kronor invånare under vartper
och införandeåren. Första begränsas bidragsminskningen tillåretett av
500 kronor invånare och de ñljande med ytterligareåren 250 kronorper

invånare och år.per

Hela bidragsökningen slår igenom förstaredan införandeåret, men
reduceras med kronor invånare första82 året på grund kost-per av
naderna för införandereglema. Denna reducering blir successivt lägre
andra tredje införandeåret.och
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medJämförtförslagberedningensmedlör landstingenlntiktforindringTabell 15
lr 1994verkliga intäkter

lnrorandepedodenExkl.Landsting
Fjärde ochTredjeAndraFörstalnlörande-

Åretåret femteåretinetreder

Kr/invKr/lnvKr/invKr/lnv

4.000-750-5004.209Min
0Medel

2.1912.1752.1122.194Max

274259196278Stockholm
131116134Uppsala
1139834116Södemianland
7358-sÖstergötland 77

-388451-369Jönköping
-630-645-500-626Kronoberg
-533-548-500-530Kalmar
-926-750-500-923Blekinge
-598-614-500-595Kristianstad

9699Malmöhus
-678-693-500-675Halland
-61-76-140-58bohusGöteb.och

-422Älvsborg -500-418
-575-590-500-571Skaraborg
-123-138-20220Värmland
-226-241Örebro -304-223
10286105Västmanland

-214-229-292-211Kopparberg
296218300Gävleborg

-988-750-500-984Västernorrland
.00050-500-1.209Jämtland
-747-750-500-743Västerbotten
-693-709-500-690Norrbotten

-298-302-317-380-298Gotland
2.0532.0502.0341.9712.053Malmö
2.1942.1912.1752.1122.194Göteborg
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beredningens ñrslag,Inkomstutjâmning för landsting medTabell 16
nivå1994 års

räknats tillenligt taxering har 1994 årsskatteunderlaget 1993 års upp
den genomsnittliganivå. skattesatserna 95 %De länsvisa motsvarar av

justeringar för lânsvisa avvikelserskattesatsen i riket för 1994 medår
landsting ochgenomförda skattevâxlingar mellangrund1994 påt.o. m. av

inom äldreomsorgkommuner till följd huvudmannaskapsförändringarav
och omsorgen

ochberäknats skillnaden mellanTillägg och avdrag har som egen
riksgenomsnittlig skattekraft multiplicerat med den lånsvisa skattesatsen.
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nivåårs1994förslag,medberedningenslandstingenlörlnkomstntjimnlng16Tabell

TilläggHlligg/Skatte-LinsvlsEgenSkatte-Skatte-Landsting
avdragavdragintäkterskatte-skatte-kranunderlag

Inkomst-Inkomst-satssats
utjämningntjimnlng

M1l.kr.

.976-19,419,9781,2Mln
-2810,8711,44100,0Medel

1.9471,54112,55118,0Max

-1976-3.328,023.646,211,5412,50118,01.891.692.090Stockholm
19254,12.982,511,1411,3098,2263.941.554Uppsala
32082,82.585,110,6710,8396,9238.701.385Södenmnland
545223,74.328,211,4911,6595,0Östergötland 371.5l8.100
810251,73.146,011,3411,5092,5273.566.991Jönköping
885158,81.752,510,5911,2591,2155.780.197Kronoberg

1052254,82.437,310,6411,8089,6206.547.594Kalmar
108,41.692,711,3912,5593,4134.876.308Blekinge

1073314,62.806,911,0411,2089,8250.613.029Kristianstad
288161,85.582,710,8910,7397,2520.286.510Malmöhus
683180,72.380,49,7910,2092,7233.370.940Halland
17354,93.024,99,5710,2398,1295.689.699bohuGöteb.och
565252,54.476,610,4911,1594,3Älvsborg .486.615401

1093304,92.701,410,6411,4089,2236.968.836Skaraborg
600171,12.915,910,2911,4593,9254.66l.556Värmland
28390,23.081,911,1412,15Örebro 96,9253.654.135

-40-10,42.702,710,4410,85100,4249.097.053Västmanland
133,52.612,29,419,9794,9262.004.l01Kopparberg

423122,33.106,111,3411,7596,1264.352.490Gävleborg
5815,22.697,810,2910,9599,4246.372.428Västernorrland

927126,11.318,810,7911,2091,0117.749.001Jämtland
569146,72.512,210,6910,8594,4231.543.348Västerbotten

-102-27,22.616,39,9910,20101,1256.502.725Norrbotten

1947112,4537,910,8712,0581,244.621.046Gotland
25460,32.430,610,8711,0297,5220.606.72lMalmö

-579-252,85.049,710,8711,50105,6438.958.417Göteborg
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med beredningensTabell Strukturkostnadsutjämning för landstingen17
förslag, 1994 nivåårs

ingår i kostnadsutjåmningenTillägg och avdrag för de verksamheter som
nivå harhar nivå. uppräkning till 1994 årsi 1992 års Försummerats

förändringen nettoprisindex NPI använts.av
mellan landstingetsStrukturkostnadsindex har beräknats kvotensom

i riket och dentillägg/avdrag plus den genomsnittliga kostnaden genom-
för landstingensnittliga genomsnittliga kostnadenkostnaden. Den som

använts kronor invånare.är 14 301 per
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år: nivå1994förslag,beredningensmedlandstingenStruklurkoatnadsutjåmnlng lör17Tabell

Struktur-Illligg/IllliggTillägglllligglLandsting
kostnads-avdragavdragavdragavdragavdrag

indexuppråknatTotaltVård-Kollektiv-ochHälso-
till 1994högskolotrafiksjukvård

Krllnv ProcentKr/lnvKr/lnvKr/lnvKr/inv

88,3-1.795.679-123-218Min
100,010Medel
113,82.1051.969123352Max

109,11.3841.294-20.21352Stockholm
93,4-1.012.947.2083.52Uppsala
95,2-736-689-20-19-194Södermanland

-872 94,3-ars.20Östergötland 4
93,1-1.053-935.2093-ll0Jönköping
91,4-1.318.1.233.2034.152Kronoberg
96,0-609.570.20.29-174Kalmar
94,l-901-842.2011-150Blekinge
92,2-l.l90.1.113.20.29.170Kristianstad
92,6-1.132.1.059.20.11-83Malmöhus
88,3-1.795-l.679450 .20Halland
92,3-l.l78.20 -l.l027154ochbohusGöteb.

-1.319 91,4-20 -1.234Älvsborg -26-121
-1.378 91,0.20 -1.289.13Skaraborg

100,9131123-20-35.129Värmland
97,0-459429.20Örebro 65-106
95,9-624-584.20-36-rosVästmanland

-128 99,2.120.20-38-161Kopparberg
103,8577539.20.25.133Gävleborg

42 100,339.3-96Västernorrland
1.087 107,11.01712.ssJämtland

107,01.0771.007148123.ssVästerbotten
2.105 113.81.96944614.95Norrbotten

104,4679635-20-123-218Gotland
111,81.8101.693-2039174Malmö
112,31.8741.753-2023131Göteborg
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Tabell 18 Variabler för beräkning kostnadsugiâmning för landstingav

De i beräkningsmodellema ingående variablerna redovisas för sig.var
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m
landstingförkostnadsutjimnlngenberäkningförVarlabler18Tabel av

sjukvårdoclHälso-Landsting Tllligg/EÅlders- Medelllvs- sam-
avdragboendelängdstrukturr glesbygd

38,076,87.849Mln 42,577,88.275Medel
51,079,18.766Max

-16150,377,47.991Stockholm
41,978,67.849Uppsala -16139,177,58.306Södemlanland -16139,678,18.305Östergötland

-16138,878,58.438Jönköping
-16139,178,78.382Kronoberg -6739,077,88.599Kalmar -16139,078,18.518Blekinge -16178,58.509Kristianstad -16139,978,48.137Malmöhus
-16138,979,18.216Halland -16139,178,68.026bohusochGöteb. -15338,978,58.285Älvsborg -16138,078,48.349Skaraborg 5940,777,28.552Värmland
-16140,277,98.514Örebro
-16140,477,78.232Västmanland

39,977,38.505Kopparberg 25740,676,88.541Gävleborg 21839,077,48.544Våstemorrland
55842,777,28.595Jämtland 1.22938,677,38.075Västerbotten 1.76939,777,18.025Norrbotten

98840,7377,358.280Gotland -16149,4577,138.766Malmö -16150,9777,018.441Göteborg
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AntalKollekdvtnñk
studenterHime:Rotfolk KinaRotgles av

°/o-lg75en
linsvis

ersättning

120
338
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Räkneexempel kommunsystemet för tillägg/avdrag
i verksamheter och för icke verksamhetsanknutna
kostnader, för vilka faktorerna uppdateras årligen

För varje verksamhet eller kostnad omfattas strukturkostnadsutjämningen beräknasson1 av en
standardkostnadsersättning kommun. Tilllägget/avdraget för strukturella kostnadsskjllnaderper
utgörs skillnaden mellan kommunens standardkostnadsersåttning och den genomsnittligaav
standardkostnadsersâttningen i riket, vilken oftast den genomsnittliga kostnadenmotsvarar
standardkostnaden.

För underlätta förståelsen beräkningsmodellemaatt redovisas i det följande beräk-av
Övertorneå.ningsexempel för två kommuner, Botkyrka och I sammanhanget bör påpekas att

de resultat redovisas i tabellerna inte alltid överensstämmer exakt med med det resultatsom
erhålls enligt redovisade formler vilket beror avrundningarpå i siffermaterialet.som

I tabellerna redovisas åldersandelar i I beräkningarna divideras därför dessaprocent. med
100. Alla belopp redovisas kronor invånare i 1992 prisnivå.årssom avser per

Barnomsorg

Standardkostnadsersâttningen för barnomsorg beräknas utifrån kommunens åldersstruktur och
volymindexett spegla behovet barnomsorg.att Variabelvârdena kommunsom avser av per

framgår tabell 9.av

Åldersersättning 453andelen36 barn l-2 år 41 240andelen bam 3-6 år 20 560+ +
andelen barn 7-9 år

Beloppen 36 453 förstår genomsnittskostnaden i riketetc. barn i respektive åldersgrupp.per

Beräknade åldersersättningar:

lâotkyrka 36 4533,53/100 41 2406,2I/100 20 5603,84/100+ 4 640+
Overtorneå 36 4532,47/lO0 41 2405,I2/100 20 5603,55/l00+ 3 742+

Volymindex -0,137 0,372A25 0,l80AlSkkr O,277täthet/0,3l395+ + +

Al andelen föräldrar förvårvsarbetar minstmot timma/vecka och A25svarar som moten
andelen föräldrar förvärvsarbetar minst 25 timmar/vecka. Skkr står för kommunenssom
relativa skattekraft. Täthet är mått befolkningstätheten.på Koefñcienternaett i
volymindexekvationen har fastställts i regression kommunernas faktiskamoten
bamomsorgsproduktion.



144SOU 1994:Bilaga 6414

volymindex:Beräknade

0,2770,246/0,313950,1800,8381,0140,3720,706-0,137Botkyrka +++
1,105

Övertorneå 0,2770,025/0,313950,1800,8610,8030,3720,745-0,137 +++
0,865

följande:enligtberäknasTillägget/avdraget för barnomsorg

Ålder Tillägg/Ersättning Genom-Volym
avdragsnitt

26313 8621251,105 5640Botkyrka 4
Övertorneå -6273 8622350,865 33 742

familjeomsorgIndivid- och

andelenutifrånbestämsfamiljeomsorgför individ- ochStandardkostnadsersättningen ensam-
andelenUnM,utomnordiska medborgareandelen0-15 EKV,kvinnor med bam årstående

församlingsgräns 18-39 år utöverflyttandeandelen överfinska medborgare FM, personer
TÄT. tabell 9.framgårVariabelvärdena kommuntâthetsindexFl,%2 samt ett avper

22,9TÄT1,156+94Fl27FM70UnM574EKVErsättning -50 ++++

faktiskakommunernasregressionimodellen har bestämtsKoefñcientema i moten
justering sååstadkommeruppräkningsfaktor attFaktom 1,156 ärkostnader. ensomen

i riket åroch familjeomsorgför individ-kostnadernagenomsnittersättningen i motsvarar
1992.

Beräknade ersättningar:

22,912,053l,156+940275,8574I,9 7014,6Botkyrka -50 ++++
8872

Övertorneå 22,901,156279,7 +9405740,7 700,2-50 ++ ++
724

följande:beräknas enligtfamiljeomsorgindivid- ochTillägget/avdraget för

Tillägg/Ersättning Genom-
avdragsnitt

545 1 34212 887Botkyrka
Övertorneå -8215451724

Äldreomsorg

multiplicera respektiveerhållsStandardkostnadsersättningen för äldreomsorg attgenom
med normkost-och 85-w65-74, 75-84i åldersgruppemabefolkningsandel könkommuns per

normkostnad invånare.vilket kommunensG1..G6,för respektivenaden pergergrupp
norrnkostnaden förtilltillägg femerhåller glesbygdskommunemadetta procentUtöver ett
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högre andel institutionsboende i glesbygd Inst. Tillägget finansieras med avdrag fören ett
övriga kommuner. Dessutom finns tillägg/avdrag för hemtjänstkostnader Hemtj,ett som
beräknas utifrån de äldres geografiska spridning i kommunen.

Normkostnadema har fastställts utifrån den genomsnittliga kostnaden i riket förper grupp
och fördelningen ensam-/samboendepå och yrkesbakgrund i respektive kommun.gruppen

Variabelvärdena kommun framgår tabell 10.per av

Ersättning Befolkningsandel GlNom1kostnad BefolkningsandelGl G2 Nom1kostnad+
G2 Inst Hemtj 500+....+ + +

Beloppet 500 är ersättning för färdtjänst och handikappomsorg, lika för alla kommuner.en

Beräknade ersättningar:

Botkyrka 2,34/1005 880 2,71/1006 485 0,90/10022 969 1,50/10036+ 014+ +
0,14/100106 191 0,40/100130 925 10 18 500+ 2 214+ +- -Övertorneå 5,63/l006 013 6,48/1006 110 3,5l/l0O21 734 4,62/10034+ 115+ +
0,66/100l07 725 1,51/100133+ 607 280 311 500 6888+ + + +

Tillägget/avdraget för äldreomsorg beräknas enligt följande:

Ersättning Genom- Tillägg/
snitt avdrag

Botkyrka 2 214 5 320 -3 106
Övertorneå 6 888 5 320 1 568

Grundskola

Standardkostnadsersättningen för grundskolan beräknas utifrån andelen barn 7-15 år A715
andelen ñnska och utomnordiska barnsamt 7-15 Aunf7l5 år. Därtill kommer ett

tillägg/avdrag för skolorsmå och Skolskjutsar SSS, vilket beräknas utifrån elevernas
geografiska spridning i kommunen. Variabelvärden kommun framgår tabell 11.per av

Ersättning A7l548 255 A715Aunf7l521 653 134 SSS+ +-

Beloppet 48 255 i formeln genomsnittskostnaden elev i riket och beloppetmotsvarar per
21 653 genomsnittskostnaden för hemspråk ochmot svenska2 utomnordisk ochsvarar per
finsk elev. Beloppet kr134 invånare denär genomsnittliga ersättningen för hemspråkper
och svenska2.

Beräknade ersättningar:

Botkyrka 12,0/10048 255 12,0/10023,6/1002l 653 134 138 6+ 147- -
Övertorneå 11,8/10048 255 11,8/1008,3/lO021 653 134 1 485+ 7275+-
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följandeenligtberäknasgrundskolafårTillägget/avdraget

Tillägg/Ersättning Genom-
avdragsnitt
1 2164 931147Botkyrka 6

Övertorneå 2 3444 9312757

Gymnasieskola

16-18ungdomarandelenutifrånberäknasgymnasieskolanförStandardkostnadsersättningen
för elevernastillägg/avdragInack,inackorderingför samttillägg/avdragA1618,år

medandel eleverrespektive kommunsbaseras påInackorderingstilläggetprogramval Prog.
vilkautifrånberäknadProgramvalsfaktom är1990/91.läsåretinackorderingstillâgg

Var-iabelvärdena kommun1992-93.studerade påeleverkommunensprogram/linjer persom
tabell 112.framgår av

Inack ProgAl61850 561Ersättning ++

riket.gymnasieelev igenomsnittskostnaden561Beloppet 50 mot persvarar

ersättningar:Beräknade

2 208107561 94,6/l0050Eotkyrka --
914209 I2003,8/l0050 561Övertorneå + -

följande:enligtberäknasgymnasieskolanförTillägget/avdraget

Tillägg/Ersättning Genom-
avdragsnitt
32788112082Botkyrka

Övertorneå 3388119141

Befolkningsminskning

utifrånberäknasbefolkningsminskningförStandardkostnadsersättningen
kommunVariabelvärdenatioårsperioden.denibefolkningsminskningen procent senaste per

tabellframgår ll.av

2%,överstigerminskningen2%50befolkningsminskningProcentuellErsättning om-
ersättningen 0till bliri annat

ersättningar:Beräknade

2,050 0Botkyrka 0,0 -
2,050 02,0Övertorneå -
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följande:för befolkningsminskning beräknas enligtTilläggen och avdragen

Ersättning Tillägg/Genom-
snitt avdrag

låotkyrka 0 -17 -1 7
-17 -I 7Övertorneå 0

Arbetslöshet

beräknas utifrån andelen befolkningen 16-Standardkostnadsersâttningen för arbetslöshet av
eller i arbetsmarknadsut-arbetslösa, i beredskapsåtgärder64 år i varitprocent öppetsom

femårsperioden.bildning beräknas genomsnitt för denAndelenAMU. senasteettsom
Variabelvärdena framgår tabellkommun 11.avper

arbetslöshetenErsättning arbetslösa i riksgenomsnittet5,17100Andel 6,17 om-
överstiger 6,17%, fall blir ersättningeni 0annat

perioden uppgick till 5,17 %. valdagenomsnittliga arbetslösheten under 1989-1993 DetDen
genomsnittet för riket.gränsvärdet % ligger således överpå 6,17 1

Beräknade ersättningar:

lâotkyrka 6,17100 04,37-
Övertorneå 12,49 6,17100 632-

Tilläggen beräknas enligt följande:och avdragen för arbetslöshet

Tillägg/Ersättning Genom-
avdragsnitt

Botkyrka -180 18-
Övertorneå 632 -18 614

Summa årligentillägg/avdrag för och kostnader uppdaterasverksamheter som

tillägg/avdrag för den rörliga delenSumman ovanstående tillägg och avdrag utgör avav
delen kostnadsutjämningen.av

ÖvertorneåBotkyrka

Barnomsorg 1263 -627
Individ- och familjeomsorg -8211342
Äldreomsorg 1568-3106
Grundskola 1216 2344
Gymnasieskola 327 33
Befolkningsminskning 7 17l- -
Arbetslöshet 8 614-l
Summa tillägg/avdrag 30931006

14 14-1505
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Räkneexempel kommunsystemet för tillägg/avdrag i verksamheter
och för icke verksamhetsanknutna förkostnader, vilka faktorerna

femteuppdateras årvart

Gator och vägar

Standardkostnadsersättningen för och beräknas utifrån klimat-vägar och trafikberoendegator
slitage ortstillägg.

Alla kommuner klimattillägg för vinterväghållning kronor20-80 invånareettges per
efter den klimatmn kommun befinner sig i enligt Vägverkets indelning.som resp

För ortstilläggen gäller att

Åselesamtliga kommuner exkl Härjedalen, och städer enligtstörre Kommunförbundets-
kommungruppsindelning i W, X, AC och BD län erhåller 50 kronor per
invånare

städer istörre W, X, AC och län erhållerBD 100 kronor invånareper-
Åseleglesbygdskommunema Härjedalen och erhåller kronor100 invånareper-

städerstörre söder och länW X erhåller 50 kronor invånareom per-
Öckeröñrortskommunerna Nacka, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Härryda, Partille, och-

Mölndal erhåller kronor invånare100 per
Malmö erhåller kronor invånare100 per-
Göteborg erhåller kronor150 invånareper-
Stockholm erhåller 450 kronor invånareper-

Klimat- och ortstilläggen kommun framgår tabell 12.per av

Ersättning Klimattillägg ortstillägg+

Beräknade ersättningar:

liotkyrka 40 0 40+
Övertorneå 80 50 130+

Tilläggen och avdragen för och beräknasvägar enligt följande:gator

Ersättning Genom- Tillägg/
snitt avdrag

lêotkyrka 40 115 -75
Övertorneå 130 115 15

Kollektivtrafik

Standardkostnadsersättningen ñr den kollektivtrafik bedrivs kommunerna beräknassom av
utifrån den länsvisa ersättning särskilt beräknats för län kommunens andelsamtsom resp av
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kollektivtrañkersättningenden länsvisalän. Hurtotalkostnader ikommunkollektivets resp
tabellerna 13Variabelvärdena framgårlandsting.förräknexempletberäknats framgår avav

och 19.

länsvis0,75totalkostnaderi länetkommunkollektivetsandelErsättning kommunens av
befolkningbefolkning/kommunensersättning/Z länets

ersättningar:Beräknade

AB-länförberäkningspeciellBotkyrka 0,75920 690
1351,3I/1000,75647/2*266089/6234Övertorneå

invånarelika i kronorersättningerhållitsamtliga kommunerlän harStockholmsI peren
0,751840/2.ersättningenlänsvisadenhälften75 %mot avavsom svarar

länsvisakommunkollektivetsstadGöteborgsexklusiveoch BohuslänGöteborgI svarar
multiplicerad med 0,75.för länetersättningenhälften 40,7ersättning procentmot avav

denhälftenstad i kommunsystemetGöteborgs motförlänsvisa ersättningenDen avavsvarar
1-40,3%.delsdels 0,75,multiplicerad medersättningenlänsvisa

ersättninglänsvisakommunkollektivets motstadexklusive MalmöMalmöhus länI svarar
med 0,75.multipliceradför länetersättningenhälften 54 procent avav

denhälftenstad i kommunsystemetMalmöför motlänsvisa ersättningenDen avavsvarar
l-54%.delsmed dels 0,75,multipliceradersättningenlänsvisa

följande.enligtberäknaskollektivtrafiken i kommunsystemetavdragen förTilläggen och

Tillägg/Genom-Ersättning
avdragsnitt
352338Botkyrka 690

Övertorneå -203338135

Vatten och avlopp

ochbebyggelsestrukturutifrånberäknasoch avloppförStandardkostnadsersättningen vatten
tabell 13.framgårkommunVariabelvärdenförhållanden.geotekniska avper

Modellen bygger på
bebyggelsestrukturgles/spriddförtillägg-

förhållandengeotekniskabesvärligatillägg för-
förhållandengeotekniskagodaavdrag för manom- iåbebyggelsestrukturenñrerhållit tillägg

erhållit tilläggstordriftsfördelaravdrag för om man-
förhållandengeotekniskabesvärligaför

i
blirersättningen 0framräknadedenAvdragen får bli änstörre att
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Tillâggen beräknas enligt följande:

Gles bebyggelsestruldur
Andel invånare i glesbygd Tillägg
+tâtorter 2500 inv
50-60 50
60-70 100
70-80 150
80-90 200
90- 250

Geotekniska förhållanden
Klass Tillägg
25,0-27,49 50
27,5-29,99 100
30,0-32,49 150
32,5-34,99 200
35,0- 250

Avdragen beräknas enligt ñljande:

Bebyggelsestruktur

Om andelen boende i 70% eller med minsttätorter är större än andelen boende i tätorterom
10.000 invånare iir 50 %, avdrag eventuella tillägget förstörre än görs motsvarande detett
geologiska förhållanden, dvs. kronor.250max

Geotekniska förhållanden

För kommuner erhållit ñrtillägg gles bebyggelsestruktur avdrag för godagörs ettsom en ev.
geotekniska förhållanden enligt följande

Klass Avdrag
10,0-12,49 -250
l2,5-14,99 -200
l5,0-l7,49 -150
17,5-19,99 -100
20,0-22,49 -50

Beräknade ersättningar:

Gles- ErsättningGeo-
het teknik

Botkyrka 1 31 0
Övertorneå 100,0 26 300
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följande:avlopp beräknas enligtTilläggen och avdragen för ochvatten

Tillägg/Ersättning Genom-
avdragsnitt

41 -41lêotkyrka 0
25941Overtorneå 300

Administration, räddningstjänstochresor

beträffande administration, ochStandardkosmadsersättningen för merkostnader resor
folkmängd, tåtortsgrad och antalet invånareräddningstjänst beräknas utifrån kommunens per

kmz. tabellVariabelvärden kommun framgår 13.per av

Ersättningarna efter följande förutsättningarberäknas

Inv/kmz Bidrag till totalt bidragFolk- TotaltTätorts-
mängd bidrag Räddn. Admgrad Resor

5006 10000 60 850 150 200
450650 100 10060-80
350150 1006 10-20000 60 600

100 0 30060-80 400
500 100 100 3006-10 10000 60

25060-80 50 0300
1506-10 10-20000 60 350 100 100
10060-80 150 50 0

Beräknade ersättningar:

Inv/kmz Folk- Tätorts- Ersätt-
mängd grad ning

låotkyrka 68840 97,3 0349,4
Övertorneå 8502,6 6167 35,0

enligt följande:Tilläggen och avdragen för administration, och räddningstjänst beräknasresor

Tillägg/ jErsättning Genom-
snitt avdrag

Botkyrka -260 26
Övertorneå 850 26 824
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Byggkostnader

Standardkostnadsersätmingen beräknas utifrån byggkostnadsindex, baserat faktiskapåett
kostnadsskillnader i byggandet beräknat återinvesteringsbehov på 2 500 kronorsamt ett ca per
invånare. Byggkostnadsindex kommun framgår tabell 13.per av

Ersättning Byggkostnadsindex 100,8/1002484-

Beräknade ersättningar:

låotkyrka 108 100,8/l002484 179-
Övertorneå 105 100,s/10024s4 104-

Tilläggen och avdragen ñr byggkostnader beräknas enligt följande:

Ersättning Genom- Tillägg/
snitt avdrag

Eotkyrka I 79 3 I 76
Övertorneå I 04 3 101

Uppvärmningskostnader

Standardkostnadsersättningen för uppvärmningskostnader beräknas utifrån energiindexett
speglar skillnader i uppvärmningskostnader i kommunalågda fastigheter och densom

genomsnittliga kr/mzuppvärmningskostnaden för kommunala lokaler uppgår till 60som ca
och m2år den genomsnittliga lokalytan uppgår tillsamt 6,1 invånare. Energiindexsom per

kommun framgår tabell 13.per av

Ersättning Energiindex606,l 606,l-

Beräknade ersättningar:

lâotkyrka I ,W606,l 606,1 0Il-
Övertorneå I,3606,1 606,l 110-

Tilläggen och avdragen beräknas enligt följande:

Ersättning Genom- Tillägg/
snitt avdrag

Botkyrka 0 -1 1
Övertorneå 110 -1 111

Kallort

Standardkostnadsersåtmingen för tidigare kallortstillågg beräknas utifrån den genomsnittliga
för kallortstillägg i respektive kommun och kommunens totala tillägg ellerprocentsatsen
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kallortstillâgget. Kallortsindex kommun framgåravdrag i kostnadsutjâmningen exkl. per av
tabell 13.

tillågg/avdrag0,7Ersättning Kallortsindex l24 028 +-

genomsnittligagenomsnittskostnaden i riket och denBeloppet 0,724 028 mot gersvarar
personalkostnaden i riket.

Beräknade ersättningar:

Botkyrka 028 3230,7 01.00 l24 I+-
Övertorneå 028 6 10I°O,7 1687I,08 l24 +-

kallortstillågg beräknas enligt följande:Tilläggen och avdragen för tidigare

Tillågg/Ersättning Genom-
snitt avdrag

Botkyrka 41 -410
Övertorneå 16461687 41

Svagt befolkningsunderlag

utifrån det regionalaStandardkosmadsersättningen för befolkningsunderlag beräknassvagt
centralort, detbefolkningsunderlaget befolkningen inom 9-rnilsradie från kommunensen

3-milsradie från kommunens centralortlokala befolkningsunderlaget befolkningen inom en
framgår tabelloch kommunens folkmängd. Variabelvärdena kommun 13.per av

Ersättningen består delar;treav

regionaltTrb Tillägg för litet regionalt befolkningsunderlag 250 000 -
blir tilläggetbefolkningsunder1agrb/100, rb än 250 000 0är störreom

kommunstorlekenKorrigerar för lokalt befolkningsunderlag med hänsyn tillF avdraget
folkmängden 20000/100001 + -

befolkningsunderlag/Alb Avdrag för det lokala befolkningsunderlaget lokalt 100
befolkningsunderlagavdraget kan inte bli tillägget för regionaltstörre än

.

Ersättning FAlbTrb -



SOU 1994: 144

Beräknade ersättningar:

Regionalt Lokalt Folk-
betlund. bef.und. mängd

Botkyrka 2055435 1207621 69645
Övertorneå 48543 5002 6234

Botkyrka 250000 2055433/ 100 69645 20000/1000OO1207621/l 100+- - -
0

Övertorneå 250000 48543/ 100 l 6234 20000/ l000005002/ 100+- - -
1971

Tilläggen och avdragen beräknas enligt följande:

Ersättning Snitt Tillägg/
avdrag

Botkyrka 0 71 -71
Övertorneå 1971 71 1900

Summa tillägg/avdrag för verksamheter och kostnader femteuppdateras årvartsom

Summan ovanstående tillägg och avdrag tillägg/avdrag förutgör den lästa delen delenav av
kostnadsutjåmningen.av

ÖvertorneåBotkyrka

Gator och vägar -75 15
Kollektivtrafik 352 -203
Vatten och avlopp -41 259
Administration -26 824m.m.
Byggkostnader 176 101
Uppvärmning 1 11 1
Kallort -41 1646
Svagt befolkningsunderlag -71 1900
Summa tillägg/avdrag
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Räkneexempel för beräkning tillägg och avdrag iav
landstingskommunala verksamheter

Hälso- och sjukvård

Tillägget/avdraget för struktur inom hâlso- och sjukvården beräknas följandepå sätt exemplet
är hämtat från Jönköpings län.

Tillägg/avdrag inv Standardkostnadsersättning länet 10 206 standardkostnadper -riket
Standardkostnadsersâttningen för hälso- och sjukvård beräknas utifrån landstingets

åldersstnrktur, medellivslängd och andelen sammanboende i befolkningen över 16 år, samt
tillägg ellerett avdrag för bebyggelsestruktur. Variabelvärdena framgår tabell 19.av
Standardkosmadsersättning 718,94+0,54Åldersstruktur35 470,32Medellivslängd-

117,12Ej sambo+ 16-w 1,19 Glesbygdstillågg/-avdrag+-
Åldersstrukturen uttrycks i form teoretiskt beräknad vårdkostnad invånare iav en per resp

landsting, där vårdkostnaden erhålls multiplicera vårdkostnadenatt invånare i olikagenom per
åldersgrupper med befolkningen i åldersgrupp, nedanstående exempel från Jönköpingsresp se
län.

Åldersgrupp
0-4 5-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-w Tot

A Vårdk 7 370 3 221 5 685 7 797 14 360 21 886 28 653 -B Befo 21 937 37 717 121 718 69 470 31 452 21 277 6 296 309 867
AxBkkr 161 676 121 487 681 967 541 65 451 650 465 668 180 399 2614505
Snitt/inv 8 438

Med medellivslängd i modellen genomsnittligt antal återstående levnadsår från födselnavses
under perioden 1989-1993 för mån och kvinnor. Det mått på medellivslångd Mlivl som
använts i modellen är beräknat enligt följande;

Mlivl 105Mlivl för män 100Mlivl ñr kvinnor/205.+

Standardkostnadsersättning Jönköping 35 718,94 0,548 438 470,3278,47+ +-1l7,1238,791,19 161 9 258-

Strukturtillågg/-avdrag Jönköping 9 258 10 206 948 kronor invånare.per- -

Uppräkningsfaktom 1, 19 åstadkommer uppräkning den genomsnittliga vårdkostnadenen av
ñr riket 8 573 kronor invånare till den faktiskt redovisade kostnaden 10per 206 kronor per
invånare.

Kollektivtrafik
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därlän,förförstaberäknas ikollektivtrafiken stegettför respStandardkostnadsersättningen
landstinget.hälftenandraoch denlänetkommunkollektivet itillförsersättningenhälften av

mellan denskillnadenkostnadsskillnader motstrukturella egnaförTilläggen/avdragen svarar
ursprungligen75Endastriket.i procentersättningengenomsnittliga avoch denersättningen

länen/tillstandardkostnadsersättningeniingårlänñrmodellersättningarframräknade resp
kommunernagälleroch MalmöGöteborg attlandstingsfria kommunernadelandstingen. För

totalkostnaderandel länetskommunensersättningerhåller mot avtotalt sett svararsomen
båda kommunerdessaförersättningenHälftenkollektivtrafiken.förlandstingkommun av+

Gotlands kommunkommunsystemet.hälftenandraden avoch somlandstingssystemettillförs
faktiskt%75ersättning moterhållerregressioneniingår avskäl inteförklarliga svararsomen
MalmöochGöteborgbeträffarvadsätt1992. Pånettokostnader årredovisade somsamma

landstingssystemet.hälften iandraoch deni kommunsystemetersättningenhälftenläggs av
likalandstingen ärochlänikommunkollektivetlänen,förStandardkostnadsersättningen resp

med

Elän0,7546,6lRotöar829,9Käma1,07Rotfolk +l$,35Rotgles +-557,32 ++

Elän/2Ekommun
Elän/2Elandsting

hälftenochlandstingssektomtillhälften förs0,5929EGbgBohus länEGöteborg varav
varderaiinvånarekr systen519kommunsektomtill per

tillhälftenochlandstingssektomtillförshälftenlän0,4602EMalmöhusEMalmö varav
varderaiinvånare systernkr512kommunsektorrn per

invånarekr332EMalmölänEMalmöhusexkl MalmöEMa1möhus per-
invånarekr508EGöteborgBohuslänEGbgEBohuslandstinget per-

landsting:länsJönköpingsstandardkostnadsersättning förberäknadBeräkningsexempel

0,7546,6ll829,90,37l,07556,54 +15,35l3,93 +0,5-557,32 +Ersättn: +
228

följandeenligtberäknaskollektivtrafikenavdrag förochTillägg

Tillägg/avdragSnittErsättning

10338228landstinglänsJönköpings

Vårdhögskola

inskrivna eleveranaletbaseras pålänivårdhögskolanförStandardkostnadsersättningen resp
kr brutto.707riket 61ielevkostnadgenomsnittligoch peren

707/befolkningelever6lantalErsättning
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Berâkningsexempel för Jönköpings lån:

Ersättning 08561 707/309 867 216l

Tillägg vårdhögskoloma beräknas enligt följande.och avdrag för inskrivna elever vid

Ersättning Snitt Tillägg/avdrag

Jönköpings landstingläns 216 123 93

Kallort

Tilläggen faktiskt utbetaldaoch avdragen ñr tidigare kallortstillägg i Norrland baserasövre
tillägg i i riket förVästernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Snittkostnaden
utbetalda krtillägg kr. tillägg finansieras generellt avdrag på 20är 20 Detta ettgenom per
invånare.





SOU 1994: 144

Bilaga 7

Revidering modellen förav
kostnadsutjämning i äldreomsorgen

1 Inledning

Strukturkostnadsutredningen SOU 1993:53 hade förutsättning attsom
skapa modell för kostnadsutjämning grundad förhållandenpåen som
kommunen inte kan påverka. En utgångspunkt alla kommunerattvar
efter utjämning skulle ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar att
bedriva kommunal verksamhet med given ambitionsnivå.en

Dessa krav bildade utgångspunkt vid utformningen normkost-en av
nadsmodellen för äldreomsorgen. Modellen delar in invånarna 65över
år i efter kön, ålder, ensamstående/samboende och yrkesbak-grupper
gnmd, sammanlagt 48 Modellen räknar sedan framgrupper. en norm-
kostnad, kostnaden för tillgodose det genomsnittliga vårdbehovet, iatt

ÄSIM-respektive med hjälp data från två undersökningar,grupp av
undersökningen avseende samband mellan vårdberoende och vårdkon-
sumtion SCB:s Undersökning levnadsförhållandena ULF. Uti-samt av
från detta underlag beräknas sedan strukrurkostnaden för äldreomsorgen

kommun.per
Modellen utarbetadär Mårten Lagergren, Socialdepartementet ochav

Lennart Tingvall, Kommunñrbundet. En grundligare beskrivning av
nonnkostnadsmodellen finns i strukturkostnadsutredningen SKU, bilaga
4. I arbetet med revidera modellen har förutom Mårten ochLagergrenatt
Lennart Tingvall också Magnus Gunnarsson och Tommy Lowen deltagit.

Vid remissbehandlingen strukturkostnadsutredningen framfördes ettav
antal synpunkter på den Föreslagna normkostnadsmodellen ñr äldreom-

En kritik framfördes modellen bland denmot annat attsorgen. som var
baserades på studier sambandet mellan vårdbehov och vårdkonsumtionav
i endast två kommuner, Solna och Sigtuna.

Vidare framhölls i remissvaren behov införa region-ett attav en
variabel, avsedd fånga skillnader i hälsa, givet socioekonomiskatt upp

mellan olika delar riket.grupp, av
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förunderlagetbreddaförFältstudie2 att

normkostnadsberäkningen

fältstudieäldreomsorgsmodellen harförunderlagetbreddaFör enatt
förde-spridda i riketgeografiskt samtantal kommuner,igenomförts ett

fältunder-mars-april har1994Underkommuntyper.olikamellanlade
uppgifter närmareochkommunertotalt tolvgenomförts isökningar om

in.samlatsvårdtagare har00010
felaktig-innehållasigvisatkommunernamaterialet iEftersom aven

från elvaundersökningsresultatetunderlaget påslutligadetbaserasheter
mellan kommu-fördeladevårdtagare,och 8 522tabell 1.1kommuner

tabellenligt 2.3.nerna

kommuntyp,fältundersökningenimedverkat samt1.1 KommunerTabell som
respektiveför kommunvårdbehovsmåttH-regionstillhörighet och

Kommuntypl Vårdbehovs-H-regMedverkande
måttkommuner

Ãsim/ADLlFörortskommun0184 Solna- AsimlFörortskommun0191 Sigtuna- Asim/ADL3stadStörreKalmar0880 - ADL4stadMedelstorOskarshamn0882 -
ADL3Industrikommun1907 Surahammar- Asim/ADL6Glesbygdskommun2303 Ragunda- ADL5Glesbygdskommun2309 Krokom- ADL6LandsbygdskommunNordmaling2401 -
ADL6Glesbygdskommun2425 Dorotea- .QDL6GlesbygdskommunVilhelmina2462 - Asim3stadStörreLuleå2580 -

1 klassificeringBKommunförbundetsEnligt

tidsram. Påsnål irelativtmedgenomförtsharFâltundersökningen en åstudien begränsasfickförfogandetillfannstidgrund den korta somav
undersökningarliknandeplaner påellererfarenhetmedtill kommuner av

åde kom-hand blandi förstagjordesUrvaletSigtima.i Solna ochdesom
registerstudiegenomfördKommunförbundetingick i en avsommuner å

imaterialet.kontrollför möjliggöraatt av

åbegreppinnehåll ochuppläggning,Fältstudiens2.1 F

individerdetotalinventeringgjortsUndersökningen har avengenom
kommunal äldre-årkommuni respektiveöver 65 år mottagare avsom
kommuntillhörig-hardessaoch noteratsFör personeren avomsorg. var

eventuell hem-boendeforrn,boendestatus,civilstånd,het, ålder,kön,
uppgifterna årinlämnadeTabell De2.1.tjånstinsats vårdbehovoch

materialet.identifierasindivid kanenskildoch ingen genomanonyma
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Tabell 2.1 Undersökningsvariabler möjligadess värdensamt

Undersöknings Variabel
variabel värde

Kön Man, kvinna
Ålder Födelseår månadoch
Civilstånd Giñ, ogift
Boendestatus Ensamstående,samboende
Boendeform Eget boende, servicehus, gruppboende,

ålderdomshem, sjukhem
Hemhjâlpsinsats Timmar veckaper
Vårdbehov Enligt ASIM och/eller Katz-ADL måttet

Vardtyngdsmämingen i Solna och Sigtuna kommuner, låg tillsom
grund ñr beräkningarna i SKU, gjord med vårdtyngdsmått enligtettvar
ÄSIM-systemet. fältstudienI gjord har olikaär två vårdtyngds-som nu

ÄSIMmått används, respektive Katz-ADL måttet. Detta på grund attav
de kommuner tidigare gjort motsvarande undersökning har använtsom
sig Katz-ADL och sedan valt fortsätta med det.attav

2.1.1 Vårdbehovsmátt

De olika vårdbehovsmåttentvå i ñltstudienanvänts syftar till attsom
mäta möjligheter klara sysslor i dagligadet livet.atten persons av

ÄSIM-máttet

ÄSIM-måttet utvecklades ñr kommuner möjlighet och förmätaatt attge
framtiden skatta behovet äldreomsorg inventering detav genom en av
faktiska vårdbehovet hos kommunens äldre. Vårdbehovet mäts genom en
bedömning vårdberoende utifrån fem variabler;av en persons

grad funktionsnedsättningav-
grad rörlighetsnedsättningav-
grad inkontinensav-
grad otrygghetav-
grad demens.av-

Dessa kriterier bedöms enskilt för varje individ skala i fyraen
nivåer för sedan0-3 till sammanlagd frånskala 0-15,att summeras en
där 0 inget vårdbehovär och maximalt vårdbehov.15 ett

Katz-ADL måttet

Katz-ADL syftarmåttet till förmåga klara demätaatt atten persons
dagliga aktiviteter nödvändiga för leva självständigtär liv.att ettsom
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högstamed nivå Atabell kan2.2 steget,Indexet trappa somses som en
frånmaximalt vårdbehov. Det ärdet lägsta,ochvårdbehov, Ginget som

förloradeoch normalt deaktiviteter gårlärt in olikavi gångGsteg en
ordning.omvändi

graden de-grundnackdel med Katz-ADL måttet år, på attEn av av
dimensionen saknas.psykiskaotrygghet denoch mäts, attmens

Katz-ABL index2.2Tabell
B

gKatz-ADL Definitionindex

ochtoalettbesök,födointag, förflyttning,Oberoendevid av-
och kontinentpåklädnad, badning år

aktiviteterdessaOberoendevid alla utom en av
aktivitetbadning och ytterligareOberoendevid alla utom en

avklâdning ochbadning, på- ochOberoende alla utomav
aktivitetytterligare en

avklädning, toalett-på- ochbadning,Oberoendevid allam utom
ytterligare aktivitetbesök och en

avklâdning, toalett-badning, ochOberoendevid allaH utom
aktivitetytterligareförflyttning ochbesök och en

aktiviteternasamtligaBeroendevid sex
två aktiviteter,vid minstOvriga, beroende men

C,D,E Fellerklassiticerbara som

klassificerings-Katz-ADL måttet ärvid beräkningar medproblemEtt
Ö skalanefter den gängse A-kan klassificerasdär degruppen som

individerobservationema. Deungefär 5%placeras. utgörG Dessa av
Ö till Gvarierar från Cvårdbehovtill harklassificeras ett somsom

vårdtyngdsskattningar.osäkerhet iupphov till vissvilket ger

vårdbehovsmåttolikaanvända tvåinverkan resultatetpå attav

harvårdbehovsmåttolikaanvända tvåkontroll effektenEn attavav
ÄSIMberäkningar medparallellaskett. Kontrollen skedde attgenom

förgjordesnorrnkostnadengnmd förrespektive Katz-ADL måtten som
fältstudien med båda måtten. Dessagenomförtde kommunertre som

blirresultat. Slutsatsenidentiskai detparallella beräkningar närmastegav
ÄSIM ochmellan Katz-oavhängigt valetmodellens resultat äratt av

vårdbehovet.ADL mått påsom

2.2 fáltstudienResultat av

vårdkonsumtionde äldreskan analyserUtifrån resultatet fältstudien avav
fördelningen vård-visarTabelli relation vårdbehovet 2.3till göras. av
med hemtjänst.boendeinstitutionsboende ochmellan egettagarna
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Tabell 2.3 Antal invånare, vårdtagare, boende på institution och mottagare avhemtjänst 65över år ñltstudiekommun, det genomsnittligasamtper
antalet hemtjinsttimmar förvecka hemtjänstmottagarnaper

Kommun Antal vård-Antal Andel vårdtagarna Timmar/av
invånare totalt boende på med veckatagare

65över år institution hemhjålp i snitt
% %

0184 Solna 11093 1623 26 74 8-0191 Sigtuna 3243 753 15 85 7-0880 Kalmar 10247 1681 32 68 9-0882 Oskarshamn 5106 873 20 80 13-
1907 Surahammar 1679 225 27 73 12-2303 Ragunda 1767 414 33 67 9-2309 Krokom 2747 562 35 65 13-2401 Nordmaling 1718 360 42 58 10-
2425 Dorotea 929 154 51 49 8-2462 Vilhelmina 1737 326 46 54 12-2580 Luleå 9131 1551 36 64 6-

I Solna bor knappt %30 vårdtagarna på institution jämfört medav
Dorotea och Vilhelmina där motsvarande siffra är ungefär %.50 Dorotea
har dock den näst lägsta tilldelningen hemtjänst i genomsnitt medanav
Vilhelmina ligger bland de med högst tilldelning. Oskarshamn har endast
20 sina vårdtagare på institution den genomsnittliga tilldel-av men
ningen hemtjänst år den högsta bland taltkommunema.av

I tabell 2.4 och 2.5 kan utläsas hur de individer inskrivnaär påsom
kommunens institutionsboende gruppboståder, ålderdomshem och sjuk-
hem fördelar sig mellan de olika vårdbehovsgruppema. I tabell 2.4 är
individerna fördelade enligt Katz-ADL, där har litetA vård-ettgruppen
behov och G maximalt. Fördelningen redovisasett procentuell andel.som

Tabell 2.4 De boendes på institution fördelning vårdtyngdsgruppernamellan
i procent

Kommun Vårdtyngd enligt Katz-ADL

A B C D E F G

0184 Solna % 2 12 16 12 11 19 28-0880 Kalmar % 3 17 7 8 16 3415-0882 Oskarshamn % 3 15 8 9 19 23 23-1907 Surahammar % 0 7 5 7 9 49 23-2303 Ragunda % 2 9 16 17 9 14 33-2309 Krokom % 3 20 5 4 9 28 31-2401 Nordmaling % 1 21 8 5 7 30 28-2425 Dorotea % l 18 8 1 6 20 46-2462 Vilhelmina % 8 27 7 5 4 27 22-
Snitt i %studien 3 16 10 8 12 21 30
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Vilhelminaspecielltsigutmärkerkommunernajämförelse mellanI en
klassificerade iärinskrivnadel dedenkommun stora somavgenom

35%Andelen ärvårdbehov.litetdvs.ochA ettKatz-ADL-gruppema
%.19studien ârigenomsnittetmedjämfört som

mellanifördelninginstitution procentpåboendes2.5 DeTabell
enlig ASIMvårdbebovsgrupperna

ÄSIMenligtVårdbehovKommun 15l413129 10 ll86 753 420 l

5 3777 1078l0 106 872 3% lSolna0184 - 6129 l71071010 1233 l0 0% 000191 Sigtuna- 25 49810128 87 874 4% 0 2Kalmar0880 - 04 4388 71269 106 l05 80Ragunda2303 - 3 171010 10109 995 5 8l 3% lLuleå2580 -
27 48999 l098 95 63% 0 2studienSnitt i

institution harbor på ettpensionärerflestade2.5 visarTabell att soln
ÄSIM har sinRagundaochSolna toppmellan 6-12.enligtvårdbehov

vidLuleåochKalmarochvid 7-10Sigtunavårdbehov 6-8.vidtidigare,
9-12.vårdbehovvidungefärvårdbehov,tyngst

medandelhögreglesbygdskommunemastillförklaringSom personer
berörda kommunernadeinstitutionsboendeivårdbehovrelativt låg anger

anhöriga ärde äldresexempel ut-till"glesbygdsproblem", attspecifika
möjlig-minskarvilketlandetövrigaiutsträckning äniflyttade större

hem-till dyrarelederavståndenhjälp. Deinformellheterna till stora som
ocksåmedförutanför tätortboenderestider. Ettlångagrundtjänst på av

boende i tätort.vidhjälpbehov änandra ett
hemtjänstmot-kommunernasfördelningenvisasoch 2.7tabell 2.6I av

antaletgenomsnittligadetvårdbehovsgruppema,mellan samttagare
vecka.hjälptinlmar per
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ivårdbehovsgruppu-nahemtiänstmottagarna mellan2.6 FördelningTabell av
itimmar/veckagenomsnittliga antaletprocent samt per grupp

i studiergenomsnittetfältstudier: samt

Katz-ADLenligtVårdbehov

DBA

4%61% 21%0184 Solna- 3813 18 205 9
5%7% 4% 5%26% 6%0880 47%Kalmar- 25 3217 218 134
4%4% 7%13% 10% 4%59%0882 Oskarshamn- 40 5017 21 285 13

3% 15% 5%27% 9% 5%1907 36%Surahammar- 28 4712 16 242 8
7%5% 4%38% 23% 14% 9%2303 Ragunda- 2513 16 213 7 9

12% 13%8% 4% 6%2309 38% 19%Krokom- 23 23 329 14 173
2% 1%8% 3% 1%53% 32%2401 Nordmaling- 40 345 22 30 4211
2% 0%3% 3% 3%2425 66% 23%Dorotea- 2816 14 285 ll
8% 2%20% 7% 2% 4%2462 57%Vilhelmina- 32 33 4020 226 10
6% 4%8% 5% 4%Snitt 51% 22%i studien

3523 299 14 184

allagruppsnittet imindre hjälp nästanRagunda och Krokom änger
Vilhelminaochvårdbehovsgrupper medan Nordmaling, Dorotea ger mer.
får hjälp,hälften de nästanIntressant är änatt notera att som enmer av
vårdbehov. dentimme lågt eller inget Påi snitt, bedöms hadagen ettom

genomsnitt tim-får hjälptagaren i 34andra sidan vårdbehovsskalanav
ungefärlig kostnad 300 000hjälp i veckan vilket motsvarar avmars en

kronor året.om

vardbehovsgruppernaTabell 2.7 Fördelning hemtjänstmottagama mellanav
genomsnittliga timmar/veckaenligt ASIM i antaletsamtprocent

i studieri faltstudien genomsnittetsamtgruppper

ÄSIMKommun Vårdbehov enligt
14 1510 12 135 6 7 8 9 110 1 2 3 4

02 10184 % 18 13 8 7 3 l 1Solna 4 13 19 11- 36 5016 24 33 33 315 7 10 12 19t/v 2 3 4 -0 0% 15 5 6 2 2 10191- 3 12 23 18 8 4Sigtuna
2015 17 20 20 27 285 7 10 16t/v 2 2 3 -0 02 1 0% 10 9 6 4 2 10880 Kalmar 1 13 21 17 14

35 1834 35 3613 15 21 23 24t/v 2 2 4 5 7 10
0 0 0 05 6 2 2 02303 5 24 20 16 6 1Ragunda 11- 30 2115 15 23 20 23 345 6 8 11t/v 1 2 - -0 0 05 4 3 1 1 12580 % 16 22 17 12 9 7-Luleå 2

5 8 38 7 68 9 11t/v 3 2 3 5 6 ll 11
00 02 1 1 1% 18 13 10 8 6 4Snitt i studien 3 14 21

25 2415 19 225 7 10 12 17t/v 2 2 3 - - -
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delenskiljer sig inte kommunerna mycket den störstaI tabell 2.7 åt,
Dock verkar Ragunda ochde får hemtjänst finns i l-3.gruppernaav som
vårdbehov de andraLuleå fler individer hemtjänst vid lägre änett trege

observationer, vilketkommunerna. våndtyngdsgrupperna 13-15 finns fåI
antalet timmar i snitt beräkna.gör svårt att

ÄSIMVid jämförelser mellan vårdbehovsmåtten kan sägas att ger en
vårdbehov,tydligare differentiering individerna med lätt Katz-ettav

förstafår ansamling individer i sina två och B.ADL Astor grupper,en
ÄSIM-måttet mellan lättare.Användandet jämförelser kommunergörav

3 från UndersökningUtvidgad analys dataav
LevnadsFörhå1landen ULFav

välfärden och levnads-Syftet med ULF-material beskrivaSCB:s är att
genomförsnivån i Sverige. intervju-undersökningULF är vartsomen

Intervjuunderlaget varierar mellan 7000 och 14000år.annat personer
från och sekretariatets beräkningar används endast data16 år uppåt. I

individer 65över år.om
Information har delsULF-data har i modell använts på två sätt.

hämtats fördelningen mellan ohâlsogruppema i fältstudiekommunerna.om
Vidare har regionala skillnader iULF legat grund vid analysersom av
hälsa.

ñr används i studien varierar hälsan iKonrollerat de variabler som
riket. i H5/H6- regionenFör i åldern 65-84 ohälsan större änmän år är

ohälsa vid förden är i övriga riket. Skillnaderna i är störst 65 år att
successivt ålder. förhållandenaårs I över 85 år är84avta mot gruppen

i H5/H6-de i övriga riket sämre än männenmännen mårmotsatta,
regionen.

kvinnor gäller de generellt har hälsa männen.För sämre änsettatt
Kvinnor generellt bättre hälsaöver 75 har i H5/H6-regionenår sett en v

kvinnor med stigande ålder.än i övriga riket och skillnaderna ökar Un-
der kvinnor övriga riket bättre hälsa i H5/H-675 års ålder har i än i

iregionen.
skillnaden ohälsaUr ULF-materialet för de 85 har också iöver år nu

piberoende bakgrund beräknats.på socio-ekonornisk kunnat Detta gör att
nomikostnaden för har kurmat differentieratsde 85 åröver nu per
socioekonomisk grupp.

4 Beräkning normkostnader utifrånav nya
fáltstudien modifierade dataoch ULF

4.1 rekapitulering normkostnadsmodellenKort av
.

framhållits i huvudsak data frånNomikostnadsmodellen bygger påsom
källor, tältundersökning och ULF.två
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ÄSIMavseende vårdbehov enligtFältundersökningama mikrodatager
vårdkonsumtion cell åldersgrupp, kön ocheller ochKatz-ADL per

ensam/samboende och fältkommun.
sannolikheten förULF-undersökningen underlag för beräknaattger

socioekonomisk för respektiveohälsa cell inklgradresp. av per grupp
fältkommunernas socioekonomiskaregion övriga riket.H5/H6, Genom

ULF-ohälsafördelning regiontillhörighet kan sedan fördelningen påoch
beräknas fåltkommun.för resp

ÄSIMFältkommunema till Katz-ADLtvåsummeras grupper resp.
dessa bådakommuner beroende vilket vårdbehovsmått de använt. Förpå

tåltstudiernakommungrupper skapas mellan de iöversättareen an-
Översåttarenvända och ohålsomått. bestämsvårdbehovsmåtten ULF:s

enligtjämförelse mellan fördelningen vårdberoendecell påper genom
ÄSIM respektiveoch fördelningen ULF-ohälsa förKatz-ADL påresp.

bildkommuner 1.grupp av

ÄSIMBild vårdbehov1 Jämförelse ULF och

15 G Katz-ÄSIMULF ohälsoindex -index
I4 ADL
13
12 r
11
10

Eåsvår ohälsa

7
D6

5

svårmåttligt ohälsa c

%i Blätt ohälsa

°full hälsa

Översättaren för icke-efter antagande fördelningengörs ett om
ÄSIM-kommunemavårdtagare vilket förmellan vårdbehovsgrupperna,

det vid förra beräkning för Motsvarande för-är årets SKU.samma som
delning för kommunerna har skattats utifrån sambandet mel-Katz-ADL

ÄSIM.lan Katz-ADL och
enligt ULF-ohålsoindex in iUtgående från läggsöversättaren ovan

mikrodata filtkommun hosoch den vårdkonsumtion observeratssomper
vårdtagarna respektive rikets genomsnittligai ohälsogrupp prissåtts med
kostnad för omsorgsform. dividerad med det totalaDennaresp summa
antalet blirinvånare i vårdtagare plus icke vårdtagare,gruppen, norm-
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ohälsogrupp tabellkostnaden 3.1.per
socioekonomisk tabell 3.3-5få normkostnadenFör tasatt per grupp

socioekonomisksannolikheten för ohälsa, cell, region och grupp, en-per
ohälsogrupp.ligt och appliceras normkostnadenULF, på per

behov bestämda resursñr-Vid den följande beräkningen denav av
rikets används samköming Folk ochdelningen mellan kommuner aven

befolkningsstatistik detBostadsräkningen och ochFoB 70 FoB90 per
datum fördelningen gäller.

strukturen och fördelningen mel-Information den socioekonomiskaom
tillgänglig ilan ensamstående/samboende i kommunerna finns endast

modellen bara kan hänsyn till förändringar hosFoB. Detta gör taatt
dessa variabler femte uppdateras varje ålders- ochår. Det år ärvart som
könsstrukturen.

4.2 Utfall ohälsogrupp reviderad kostnadper av

Tabell normkostnaden ohälsogrupp.nedan visar den Som3.1 pernya
jämförelse motsvarande detvisas i den föjande tabell resultat3.2 som

framkom i modifierade värdena nedanSKU. De presenterassom som
tab härvid utfall för totalkost-har så del normerats att ger samma
naden riksnivå de presenterades i Bilagapå värden SKUsom som
tabell 4.4 och visas nedan tabell 3.2.som

3.1 Modiñerad ålderTabell normkostnad ohälsogrupp, och kön samtper
ensamstående respektive till SKU:s nivåsamboende normerad

65-74 75-84 85-w
sam ensam sam ensam sam ensam

Man

Full hälsa 218 3 164 17 06914 44 130
Län 577 5ohälsa 174 2 492 436 13 013 30 3111
Måttlig 705 35 995ohälsa 878 11 2 896 22 029 104053
Svår 815 50 045ohälsa 21 110 009 170 907 151 973 226 657
Kvinnor
Full hälsa 13 39 131 464 5 407 20 236
Lätt ohälsa 146 1 149 2 104 7 262 14 483 19 913
Måttlig 906 6 025 58ohälsa 342 7 19 149 874 68 271
Svår 58 185ohälsa 20 874 222 76 300 128 278 981 221 722
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ålder och könohälsogrupp, samtnormkostnadSKU:s3.2Tabell per
enligt bilagarespektive samboende,endetabe .

Mån
3 6742 79380021452 31Full hälsa

45097807 425 11 2881 33098Lätt ohälsa
27 0999 40029 836523 4 107775 13Måttlig ohälsa

474100 507 170179 35759 563117 91228 233Svår ohälsa
Kvinnor

237290 44215 713970Full hälsa
10 747091002 5 892 11681 1116Lätt ohälsa
45 621250 41 492745 16929 3637 4Måttlig ohälsa

706216 606 242084735 64 987 1445924 210Svår ohälsa

vid givenvårdbehovetvisarDehar likartat mönster.Tabellema attett
vårdbehov änhögreEnsamstående haråldern.medohälsa ökar ett sam-

vårdbe-mindrehuvudsakiKvinnor harålder och kön.boende givet ett
män.ensamstående/samboende änhov givet ålder och status

ålders-äldstaför denNormkostnademakanVissa avikelser noteras.
beräk-modifieradei denblivit högregenomgåendehar nästangruppen

ohälsa.med svårkvinnorensamboendeenda undantagetningen avser-
måttligellermed lättökat förnormkostnadenemaVidare har personer
förnormkostnadenäldsta, där ävenspeciellt degällerohälsa. Detta en-

dock obser-börgrad.ökat i hög Detfull hälsamedsamboende personer
äldreomsorgenförkostnadernahuvuddelan personeratt avseravveras

mel-överensstämmerinomikostnademaför vilkaohälsa,med stortsvår
undersökningarna.lan

beräknatsoch denorrnkostnadermellan SKU:sSkillnaderna som nu
ñrklaringar.sannolikt flerautifrån tältstudien har

blirnorrnkostnadenför vilken85 årexempelvis överFör gruppen
beror påawikelsematältstudiematerialet kan att mate-högre i antas att

vårdbe-förefallerdessaglesbygdskommuner. Iinkluderarrialet ocksånu
institution.erbjuden plats påbliförlägrehovströskeln attatt envara

socioekonomisk4.3 Utfall gruppper

beräk-ULF-materialetochohälsogruppnomikostnadenMed hjälp perav
normkostnads-olikasocioekonomisk Trenormkostnaden grupp.nas per

skiljer sig åtberäknatsharsocioekonomisktabeller genomsomgruppper
riket.olika delarvåndbehovet ide speglaratt av

visas iregionfaktormodifierade beräkningarnaResultatet de utanav
tabell 3.3.
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3.3Tabell Normkostnad socio-ekonomisk ålder ochper person, per grupp,
km ensamstående respektive samboende enligtmed ohälsasamt
modiñerad regionfaktormodell till SKU, bilagautan normerat

4.5tabell

Män
facklârd arb. 3 000 18 500 12 400 56 00 61800 126 800

Facklârd arb. 2 900 70017 11 900 54 200 60 300 124 200
Lägre tjm. 2 100 13 600 9 400 44 700 50049 109 200
Ovriga tjm. 200 51 7 700 500 28 400 34 700 89 400
Kvinnor

facklârd arb. 3 200 10 900 21 100 41 900 126 600 ll7 500
Facklärd arb. 3 000 10 400 20 400 40 500 122 100 114 900
Lägre tjm. 2 200 8 000 16 100 32 800 103 100 99 80
Ovriga tjm. 200 500 9 500 201 4 600 71 200 80 700

Till skillnad från ide SKU redovisade nomikostnadema erhålls som
också uppdelning den äldsta åldersgruppenangetts påovan nu en av

socioekonomiska grupper.
De följandetvå tabellerna differentieradeär utifrån region. Tabell 3.4

är normkostnaden för kommuner tillhör regionen H5/H6. Tabellsom
3.5 visar normkostnaden ñr kommuner i H5/H6- regionen.

3.4Tabell Normkostnad socio-ekonomisk ålder och könper person, per grupp,
ensamstående respektive samboende enligt modifierad modellsamt

med ohälsa för riket 35-6 till SKU, bilagautom normerat
4.5tabell

65-74 75-84 85-w
sam ensam sam ensam sam ensam

Män
facklärd arb. 3 000 18 600 500 S612 400 62 200 127 600

Facklärd arb. 2 900 17 900 12 000 54 500 60 700 125000
Lägre tjm. 2 100 13 700 9 500 45 000 49 900 109 900
Ovriga tjm. 200 7 700 5 500l 28 600 34 900 90 00
Kvinnor

facklârd arb. 3 200 10 900 21 200 42 200 127 400 118 300
Facklârd arb. 3 000 10 400 20 600 40 700 123000 115 600
Lägre tjm. 2 300 8 000 16 200 33 100 103 800 100 400
Ovriga tjm. 1 200 500 9 6004 20 800 71 700 81 300
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ålder och könsocio-ekonomisk3.5 NormkostnadTabell grupp,perperson,per
enligt modiñerad modellrespektive samboendeensamståendesamt

till SKUför H5-6ohälsamed normerat

75-84

Män
500 124 60062400 60facklârd arb.

90058 600 12160600Facklârd arb.
10048 200 10750100Ijâgre tjm.
200300 8732400 33Ovriga tjm.

Kvinnor
97 00010060037 100facklärd arb.

97000 94 50036 l00Facklârd arb.
80300 8070029 000Lägre tjm.
54300 64 30017 900Ovriga tjm.

ñrutfallet högreohälsoskillnadema blirregionalaTill följd deav
och lägreunder 75speciellt årför riket för månH5/H6-regionen än --

tab kanJämfört med SKU 3.6för de attkvinnor noterasutom yngsta.
i det närmastesocioekonomiska ärskillnaderna mellan de grupperna

speciellt för deför kvinnorökatoförändrade för har någotmån men -
85 årför övernormkostnademanyberâknadeunder De75 år. personer

normkosmadiskillnaderfortfarande påtagligauppvisar mindre men
mellan de sociala grupperna.

könsocioekonomisk ålder ochTabell 3.6 Normkostnad grupp,perper person,
bilagaenligt SKU,respektive samboendeensamståendesamt

4.5tabell

85-w75-8465-74
ensamsamensamensam samsam

Män
77 52038 82015 261 61 336051 22 9684facklârd arb.
77 520820383 56 601 38841 14Facklärd 4 019 22arb.

520820 7740 651 3811661 9 8811860Lägre tjm.
520820 7729 844 38310 6 822489 9Ovriga 1tjm.

Kvinnor
110 293819 89 71215 168 432323 336 11facklârd arb.
110 293500 89 71214 329 40257 110183Facklârd arb.
110 29342 035 89 71214 1232 423 8 238;5318 tjm.

293712 11033 365 89743 10 8162 275 7Ovriga tjm.

Utfall för olika kommuntyper4.4

bi-ikommunberäkningarnade modifieradeUtfallet presenterasperav
regionin-bådekommungrupputfalletlaga. Nedan utanpresenteras per

förslag.används SKU:smed. jämförelsedelning och Som
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3.7 invånare enligt SKU, modiñerad modellTabell lär-sättning utanper
respektive regionindelning Befolkning 1992med

SKU Modifierad modell Modifrerad modell
Kommuntyp Per region med regioninv utan

Kr/inv ProcentKr/inv Procent

-70 -l,38Storstäder 5044 -100 -l,98
%2350 % -17 -0,71Förortslcommuner -31 -1,32
%Större -0,18 -0,02städer 3892 -l
%Medelstora 0,63 % 31 0,71städer 4341

% %lndustrikommuner 1,59 88 2,004408
% 0,30 %Landsbygdskommuner 4817 1,57 14

0,45 % -157 -2,93çlesbygdskommuner 5364
%49 1,08Qvr 4584 1,56knr större
%0,91Ovr mindre 4234 0,78 39knr

inte minskningSkillnaderna i utfall mellan modellerna är Denstora. av
deersättningen för storstäderna, ñrortskommunema ochuppstårsom

socioekonomiskastörre städerna beror främst deras relativtpå gynsarnma
ochstruktur. kommungrupper fär klart högre ersättning, industri-Tre

högrelandsbygdskommuner och övriga kommuner De fårstörre. en er-
struktur. Glesbygds-sättning grund sin socioekonomiskapå tyngreav

regional uppdelning för-kommunernas lägre ersättning i förslaget med
klaras kvinnliga hälsan finns därden relativt bättresättattgenom som
slår igenom. Kvinnornas bättre hälsa helt bort effekten den sämretar av
hälsa männen har.som

4.5 Jämförelse mellan reviderade normkostnader och
faktiskt enligtobserverade kostnader Kommun-
förbundets registerstudie

för avgiftsstudierKommunförbundet har med hjälp registerett avsettav
inom äldre och beräkningar liknarhandikappomsorgen kimnat göra som
de gjorda i Registret omfattar kommuner. RegisterstudienSKU. 15 tar

hänsyn till ohälsans fördelning bara faktisk observerad vårdkon-utan
sumtion. möjliggör därmed avstämning mellan de beräknadeDen en
normkostnadema och beräknade kostnader för faktisk vårdkonsumtion
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socioekonomiskkostnaderFaktiskt observerade grupp,3.8Tabell per
isamboenderespektiveensamståendeoch könålder samt

till SKUnormeradregisterstudiekommunerna

75-8465-74
ensamsamensamsamensamsam

Mån
101726640314268718127144193703facklärd arb.
92936580183715716998108292995Facklård arb.
96497521943991816259132592783lägre tjm.

10177551446380921458492752216tjm.Ovriga
Kvinnor

109796725333813619541100863282facklârd arb.
1092897593039466208051995 7881arb.Facklärd
10803166068379261857791813758tjm.lägre
10844273138358001953788233382Ovriga tjm.

finnsväsentliga dragtabellen 3.3. Imedjämförastabell kanDenna en
överensstämmelse.god

vårdbe-oberoendekostnaderregisterstudien mäterObservera avatt
vårdbehovberäknadeför detkostnadernaSKU mäterhovet medan som

ikanresultatmodellernas noterasmellanskillnadcell.finns Enper
tillhörighet.socioekonomiskgrundvåndbehovlkostnadsskillnader på av

mellanbehovsskillnaderstörreindikerarNormkostnadsberâkningarna
register-enligtkostnadernafaktisktavad desocioekonomiska ängrupper

studien visar.
normkostnadsmo-sigkommunnivå skiljerutfallsjämtörelser påVid

blir störreSkillnadernakontrollaltemativet.marginellt fråndellen endast
används.regionfaktomdå

felkällorochMöjliga problem5

fältstudie-fannstill SKUäldreomsorgsmodellenförberäkningarnaVid
tvåDessakommun.och SigtunaSolnafrånendasttillgängligtmaterial

islagdettavårdtyngdsmätningarmedarbetathar längekommuner av
tillämp-viderfarenhetdemgivitvilketmed LagergrenMårtensamarbete

bedömningar-vårdtyngdklassiñeeringama attolika samtdeningen avav
olikai defáltstudien kanifelkälla attmöjliglika. Engjorts manvarana

Individerolika.vårdbehovsindexenpånivåernauppfattatkommunerna
vård-olikaiplaceratshabedömareolikakanvårdbehovmed avsamma

handlardetlängeroll såmindredockspelarDettatyngdsgrupper. om
förstå.sig ochtilli sig lättaocksåfel. Indexen är att tasystematiska

boendeformemaolikavårdstandarden i deriskfinnsDet grupp-atten
kommuner.i alladensjukhem ärochålderdomshemboende, samma

fårresultatmodellensinverkan påstandardskillnaderseventuellaDessa
mycket liten.betraktas som
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6 Slutsatser

Fältstudien visar detpå finns skillnader i hur kommuner tillgodoseratt
sina invånares behov äldreomsorg.av

Analysen ULF-data bekräftar det finns hälso- skillnader mellanattav
olika delar landet.av

Den kontroll modellen kunnat göras kommunförbundetsav som genom
registerstudie stöd för normkostnadsmodellen för äldreomsorgenattger

rättvis resursfördelning.ger en
Beräkningarna normkostnadema utifrån det utvidgade underlagetav ger

sannolikt rättvisande bild skillnader i resursbehov, än SKU:sen mer av
ñrslag. Skillnaderna kommunnivåpå i resultaten blir små och ñrklar-är
bara. Detta tyder på stabilitet och pålitlighet hos norrnkostnadsmodel-
len.
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