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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Den juni10 bemyndigade1993 regeringen chefen för Finansdepartemen-
statsrådet Wibble, tillkalla särskild utredaretet, med uppdragatt atten

föreslå reviderat ñr utjämningsbidrag till landsting lands-ett ochsystem
tingsfria kommuner.

Med stöd bemyndigandet förordnades dag landstingsdirek-av samma
tören Sven-Olof Karlsson särskild utredare. Utredningen antogsom nam-

Landstingsekonomiska utredningen.net
juliDen förordnades13 1993 riksdagsledamöterna Ulf Björklund kds,

ErikssonDan nyd, Lennart Hedqvist m, OlofPer Håkansson s, och
Olle Schmidt fp f.d. riksdagsledamoten v Lars-Ove Hagberg ochsamt
f.d. riksdagsledamoten c, sakkunniga Rolf Kenneryd ingå i parla-att en
mentarisk referensgrupp utredningen.åt

dagSamma förordnades ekonomidirektörema Jan Bengtsson och Björn
Ericsson, biträdande ñnansdirektören Dagmar Fomander, ekonomidirek-
törema Lars Gustafsson och Göran Hedsund, chefsekonomen Sven Hege-

Öberglund, sektionschefen Karin Rudebeck och ekonomidirektören Tore
ingå i referensgrupp utredningen.åtatt en

juliDen 15 förordnades ekonomen1993 Kjell Ellström, departements-
sekreteraren Kenneth Ennefors, kanslirådet Dan Johansson, departements-
sekreterama Lindström,Eva Karin Odencrants, Kristina Olofsson, kom-
mundirektören Svaleryd,Uno ekonomen Lennart Tingvall departe-och
mentssekreteraren Anders Wärrnark biträda utredningenatt experter.som

Den 28 september förordnades1993 departementsrådet Mårten Lager-
expert.gren som

Departementssekreteraren Karin Odencrants entledigades från sitt upp-
drag den 22 1994. Samma dag förordnades departementssekrete-mars

Madeleine Harby Samuelsson Riksdagsledamoten Perexpert.raren som
Olof Håkansson entledigades från sitt uppdrag den 14 1994. Sammamars
dag förordnades verkst. dir. Gunnar Hofring ingå ledamot i denatt som
parlamentariska referensgruppen.

Från och med den september förordnades1 1993 huvudsekreteraresom
åt utredningen departementsrådet ErikssonLars och sekreterare åtsom
utredningen f11.kand. Björn Sundström. Till biträdande sekreterare åt
utredningen förordnades den februari24 1994 ekonomie stud. Magnus
Gunnarsson.

Utredningen överlämnade den 15 november 1993 delbetänkandet Stat-
ligt utjämningssystem för landsting åtgärder år 1995.-
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Ordlista

Baskostnad En korrigerad driftkostnad för göraatt
redovisade kostnader jämförbara mellan
kommunerna.

Bidragsår Det år under vilket bidraget utbetalas.

Eget skatteunderlag Antalet skattekronor.

Egen skattekraft Eget skatteunderlag invånare.per

Garanterad skattekraft Grundgarantin i landstingssystemet med
tilläggavdrag för åldersstrukturens in-
verkan kostnaderna.på

Garantinivå Den garanterade skattekraften i utjäm-
ningssystemet för kommuner uttryckt i

medelskattekraften.procent av

Garanterat skatteunderlag antalDet skattekronor denmotsvararsom
garanterade skattekraften.

Garantiskatteunderlag Det antal skattekronor motsvararsom
den uppräknade medelskattekraften mul-
tiplicerad med antalet invånare den 1
november före bidragsåretåret och med

procenttal garantinivå årligenett som
fastställs regeringen.av

Grundgaranti Den garanterade skattekraften i lands-
tingssystemet uttryckt i medel-procent av
skattekraften.
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skatteunderlagtillskjutandeMotsvararGrundbelopp
enhetlig skattesatsmedmultiplicerat en

respektive län. Denikommunernaför
skallskattesatsenenhetligalänsvisa mot-

förplus tilläggkronor95% 16avsvara
% skatteväx-med 95skattevåxlingar av

lingssatsen.

mellanskillnadendeltill vilkenAngerKompensationsgrad:
skattekraftgenomsnittligochmellan egen

utjämnas.

för internaavdragBruttokostnader medkonsumtion:Kostnader egen
dubbelräknadeintäkter motsvarar poster

landsting ochinomtjånsteköpvid ett
från andraersättningarföravdragmed

dubbelråkninghuvudmän motsvarar av
huvudmän.mellantjänsteköp

ochMalmöGöteborg,kommuner,DeLandstingsfria kommuner
landstingiinte ingårGotland, ettsom

verksamhetbedriver sådansjälvautan
landsting.normalt sköts avsom

i riket.invånareskattekronorAntaletMedelskattekraft per

kom-invånareantal kronorEtteutraliseringsavgiftN somper
medskatteutbetalning minskasmunernas

verksam-vissaförkompenseraför att
regelföråndringar.ochhets-

invånar-dividerat medskatteunderlagetSkattekraft
antalet.

inkomst-kommunaltilldenSummanSkattekronor av
förinkomstenbeskattningsbaraskatt

meddividerat 100.skattskyldigasamtliga

in-beskattningsbaradenandelDenSkattesats av
tilli skattbetalarinvånarnakomsten som

ävenlandsting. Benämnskommun resp
uttrycks i kronorochutdebitering per

krskkr.skattekrona

capita-genomsnitt förnationelltEttStandardkostnad per
verksamhet.vissförkostnaden en
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ersättning förberäknadteoretisktEnStandardkostnadsersättning en
kommun.respektiveförverksamhetviss
standard-överstigerersättningEn som

indikerarverksamhetenför attkostnaden
merkostnaderstrukturellaharkommunen

ifråga.verksamhetenñr

standardkostnadsersättningar.SummaStrukturkostnadsersättning

förhållandeiStrukturkostnadsersättningStrukturkostnadsindex
medelvärdetvägdadettill summaav

riket.istrukturkostnadsersâttningar

varmed detskatteknonorantalDetskatteunderlag egnaTillskott av
garanti-understigerskatteunderlaget

skatteunderlaget.

företvå åri riketskattekronorAntaletmedelskattekraftUppräknad
uppräk-medmultipliceratbidragsåret

antaletmeddivideratochningsfaktom
riket.iinvånare

bidrag-företvå årskattekronorAntaletskatteunderlagUppräknat
upprâkningsfaktom.meduppräknatsåret

fastställañranvändsfaktor attDenUppräkningsfaktor som
respektiveskatteunderlaguppräknat

förmedelskattekraftuppräknad
beräknasbidragsåret av

Riksrevisionsverket.
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Sammanfattning

utjämnings-ochbidrags-statligtinfördes nytt1993 ettjanuariDen l
utjäm-inkomsterkommunernasinnebärDet attför kommunerna.system

garanteradförnivåenhetligpåberäknadebidragstatliga engenomnas förutjämningskerVidareinvånare.skatteunderlag enskattekraft per
inte kansjälvakommunernakostnadersådanaochi behovskillnader som

de hareftersomutjämningeninteomfattaskommunerVissapåverka. av
statsbi-nivågaranteradedenänhögre somärskattekraft somegenen
mellanregleringarekonomiskaocksåmedför atttill. Deträckerdragen

statsbidrags-förändringarskekaninte avkommunernaoch genomstaten
volymen.

allaomfattarlandstingssektomförskatteutjämningssystemethellerInte
förnivåerfasta garante-Genomkommuner.landstingsfriaochlandsting

förenligtinte årvilketautomatik,medutgifterökarskattekraftrad statens
bidragensförgrund stor-tillhänsynsamhällsekonomiskaläggamed att

lek.
bidragsförånd-blirutformadeolikaärutjämningssystemenEftersom

skatteväx-vidlänioch kommunerna ettlandstingetförolikaringen stor
ansvarsfördelning.ändradföljdtilllingar av

deochlandstingenförutjämningformföreslårUtredningen avnyen
omfördel-inomkommunalapåbyggerkommunernalandstingsfria som

tilläggskerOmfördelningamabidrag.statliga genomföri ställetningar
till likaomvandlasStatsbidragenskatteinkornsterna.frånavdragellertill

lands-ochmellanregleringar statenEkonomiskainvånare.belopp per
Uppbygg-statsbidrag.generelladettaförändringarskertingen avgenom

figur.följandeframgårinaden stort av

GenerelltUtjämningUtjämning
statsbidragstruk-förinkomsterav

turella
kostnads-
skillnader
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Utjämningen inkomster frånutgår medelskattekraften i riket. Lands-av
ting med låg skattekraft får tillskott till medelskattekraften.ettegen upp
För landsting med hög skattekraft görs på motsvarande sätt ettegen av-
drag skatteinkomstemaför över medelskattekraften.

För skatteväxlingar till följd förändringar i huvudmannaskapatt av
skall kunna ske på ekonomiskt neutralt föreslåssätt landsting ochett att
kommuner inordnas i system.samma

Utjämningen för strukturella kostnadsskillnader landsting medger en
struktur tillägg till övriga intäkter. Tilläggen betalas medettogynnsam

motsvarande avdrag från de landsting har struktur.som en gynnsam
Utjämningen sker teoretiskt beräknad strukturkostnadsersätt-genom en
ning för varje landsting. Beräkningen grundar sig på antal opåverk-ett
bara strukturella faktorer identifierats med hjälp statistiskasom av ana-
lysmetoder. Tilläggen respektive avdragen skillnaden mellanmotsvarar
den strukturkosmadsersättningen och det vägda medelvärdet föregna
riket.

Utredningen föreslår fullständig utjämning för inkomst- och kost-en
nadsskillnader, med utgångspunkt i de verksamheter ärsom gemensamma
för landstingen. Utredningen har definierat detta de verksamhetersom

álagdaär För landstingen deutgör % finansie-staten. 90som av ca av
ringen med skattemedel och generella statsbidrag dvs. bidrag intesom
destineras till särskilda ändamål.

invånarbasexadeDet statsbidraget bildas dagens skatteutjämnings-av
bidrag minskat med aktuella ekonomiska regleringar mellan ochstaten
landstingssektom. Vidare ñreslås den allmänna sjukvårdsersâttningenatt

bidragetoch för sjukresor inordnas i det generella bidraget.
Utredningens förslag innebär vissa ekonomiska omfördelningseffekter

i förhållande till nuvarande För underlätta landstingenssystem. att an-
passning till dessa förändringar föreslås successivt genomförandeett un-
der fyra år.
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uppdragUtredningens1

direktivUrsprungliga

dir.direktivregeringensenligtskallutredningenLandstingsekonomiska
landstingtillutjämningsbidragförrevideratföreslå system1993:63 ett

kommuner.landstingsfriaoch
problem.uppmärksammas tredirektivenI

olikalandsting ärrespektive ut-kommunerñrUtjämningssystemen- be-bidragshänseendeiolikavärderasverksamhetformade. Samma
Vid skatteväx-bidrag.fårhuvudmannenvilketroende på systemur

bidrags-blirlänansvarsfördelning i ettändradföljdtillling av
dettaTilloch kommunerna.landstingetförolikaförändringen stor

uppgiftsöver-vidintäktsökningama ettochkostnads-kommer att
län.ikommunernamellan ettojämntsigfördelartagande

landstingenförskatteutjämningssystemetkonstruktionNuvarande av- verkandeautomatisktföljdtillökarstorlekbidragetsinnebär avatt
samhällsekono-principenmedförenligt attinteärregelverk. Det

storlek.bidragetsför beslutgrundtillliggabörhänsynmiska om
skatteutjämnings-ellerkommunerförutjämningsystemetVarken- landsting.respektivealla kommuneromfattarlandstingförsystemet

eko-utjämningbådeklaraförotillräckliga att avdärmed enårDe
ochlandstingrespektivekommunermellanförutsättningarnomiska

och kom-mellanregleringar statenekonomiskagenerellabehovet av
munsektom.

påGrundläggande krav systemet

utjäm-direktiven,enligt attbör,arbeteutredningens varapâInriktningen
utjämnings-medöverensstämmaskallbättrelandstingförningssystemet

in-Detminimeras.problemenangivnadesåkommunerför attsystemet
iochskatteinkomsteriskillnaderförutjämnaskallnebär systemetatt

grundkon-tekniskaKommunsystemetskostnader.betingadestrukturellt
redovisafrittutredningen attstårförebild. Detdärvidbörstruktion vara

konsekven-innebäraskulleförslagendeldenTilllösningar.fleraelleren
redovisas.särskiltskall dettaför kommunernaämningssystemetutjförser
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Utredningen bör överväga möjligheten inordna bidragsgivningen tillatt
kommuner och landsting i ett gemensamt system.

Statsmaktema måste, enligt direktiven, kunna det bidragsbeloppstyra
skall fördelas. Därför får inte medföra automatiskaett nyttsom system

kostnadsökningar falletär med dagens skatteutjämningssystem. Sy-som
måste också lämpligtpå kunnasätt hanterastemet de ekonomiskaett

regleringar påkallas bland den s.k. ñnansieringsprincipensannatsom av
tillämpning.

Det eller de bidragssystem föreslås skall kunna träda i kraft senastsom
år 1996.

Skillnader huvudmannaskapi

Utredningen bör översiktligt termerkartlägga och i ekonomiska kvanti-
fiera skillnaderna mellan länen vad huvudmannaskapet för olikaavser
kommunala verksamheter, dvs. det kommunernaär eller landstingetom

har för verksamheten i fråga. Med dennaansvaret kartläggningsom som
utgångspunkt skall förslag lämnas till hur bidragsgivningen tekniskt bör
utformas, så bidragsbeloppet till kommunerna och landstingetatt i länett
totalt inte påverkas hur ansvarsfördelningensett I dettaut.av ser sam-
manhang bör också den nämnda skattevåxlingsproblematiken belysas.

Inordning ytterligare bidragav

Från och med år 1993 inordnades antal statsbidrag i den generellaett
bidragsgivningen. Utredningen bör överväga ytterligare bidrag kanom
inordnas i revideratett system.

Färdelningsmálrsiga effekter

Utredningen skall redovisa de fördelningsmåssiga effekterna de förslagav
läggs fram. Redovisningen skall förgöras varje landsting och lands-som

tingsfri kommun.

Andra utredningsförslag

Utredningens arbete bör bedrivas i kontaktnära med andra utredningar
har betydelse för utredningsuppdraget.som

Med utgångspunkt i Finansdepartementets Kommunal inkomst-rapport
utjämning alternativa modeller Ds 1993:68 och Strukturkostnads--
utredningens betänkande Kostnadsutjâmning mellan kommunerna SOU
1993:53 skulle utredningen ñreslå eventuella följdåtgärder inom det

utredningsuppdragets och också borde genomföras redanegna ram som
år 1995.
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genomförasbörskulle vad gäller förslagarbeteUtredningens re-som
övrigt skullenovember 1993. Iavslutat den 15dan 1995år senastvara

augustislutförd den 1994.31utredningen senastvara

Delbetänkande

Statligtdelbetänkandet15 november 1993överlämnade denUtredningen
Därvid föreslogslandsting åtgärder 1995.för årutjämningssystem att-

förrän Därmedinte skulle ske år 1996.förändringargenomgripandemer
mellaninom ochbedömning olika komponentersamlad göraskan aven

landsting.ochför kommunersystemen

Tilläggsdirektiv

slutförautredningen fått i uppdraghartilläggsdirektiv dir 1994:3I att
maj 1994.sitt arbete redan den 16

sammanfallerutredningens uppdragdärvidRegeringen konstaterade att
beredning Fi 1993:24parlamentariskatill dendelar uppdragetmed av

regeringen fattadeutjämning i kommunsektornochför statsbidrag som
till beredningendirektivendecember 1993. Ibeslut den 22 attangesom

utjäm-utredningen landstingenssamarbete medden skall ha näraett av
förslagutredningens utgöraVidareningssystem. ettatt avavsesanges

därförUtredningenslutliga förslag. måsteberedningensunderlagen för
i detidigare tidpunkt än vadvidslutföra sitt uppdrag angavssomen

direktiven.ursprungliga
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Pågående utredningar2

skall utredningen följa och redovisa konsekvensernaEnligt direktiven
Regionberedningenförslag lämnas från C 1992:06de samtav som

sjukvårdens finansiering och organisation,Kommittén hålso- ochom
Enligt tilläggsdirektiven skall arbetet också1992:04.HSU 2000 S

parlamentariska beredningenbedrivas i kontakt med den 0993:24nära
utjämning istatsbidrag och kommunsektom.om

2.1 Regionberedningen

utformaskall enligt sina direktiv dir.Regionberedningen 1992:86
indelningoffentliga verksamhetens uppbyggnad och påförslag denom

regional nivå.
ansvarsñrdelningen i mellan denBeredningen skall överväga stort

kommunala sektorn. bör klargöras vilka uppgifterstatliga och den Det
för kommunal självstyrelse lokalinom medbör handhas ensom ramen

förvaltning och vilka uppgifter bör förbehållasregionaleller staten.som
uppgiftsfördelningen inom de kommunala respektive deDärefter bör

såvälbehandlas. gäller ansvarsfördelningen mellanstatliga områdena Det
nivå.olikaolika nivåer mellan påorgan sammasom

överväganden uppgiftsfördelningen mellanresultat dessaSom ett omav
direktiven, framhuvudmän bör beredningen, enligt lägganivåer och

regional nivå.organisation för den offentliga verksamheten påförslag till
bakgrund det förslag till organisation beredningenMot stannarav som

administrativa indelningen regional nivå Omför bör den på övervägas.
skäl till indelning ellerberedningen finner till det, bör förslag ny

länsindelning anslutning till detta börändringar i nuvarande utformas. I
beredningen frågan den anpassning statliga myndig-även ta avupp om

regionala organisation kan följa förändrad länsstrukturheters som av en
mellan lokal, regional och central nivå.och sambanden

beredningen slutredovisat sina förslagEnligt direktiven skulle ha senast
tidpunkten tillRegeringen har sedermera flyttat framden 1994.1 mars

den 31 december 1994.
VästsverigeBeredningen överlämnade i november delbetänkandet1993

Skåne regioner i förändring Beredningen förslåroch SOU 1993:97.-
därvid kommuner och landsting i Skåne och Västsverige på försökatt
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för regionalskall bilda regionförbundmandatperioder fåunder längst två
samverkan.

inga konsekvenser fördelbetänkandet medföriBeredningens förslag
utredningen.Landstingsekonomiska

sjukvårdsutredningen2.2 Hälso- och

dir.enligt sina direktiv 1992:30sjukvårdsutredningen skallochHälso-
resursbehov fram tillhälso- och sjukvårdensbedömaanalysera ochdels

finansieras ochhälso- och sjukvården börhurdels övervägaår 2000,
Kommitténssamhällsnivån. övervägan-övergripandeorganiseras denpå

hand olikavärdering i förstaanalys ochskall grundas påden treaven
reformerad landstingsmodell,organisationsmodeller;frnansierings- och

obligatorisk sjukvârdsförsäkring.ochprimärvårdsstyrd vård
till direktivenförlängts i förhållandeKommitténs arbete har som angav

denslutförts 1 1994.skulle haarbetet senastatt mars
sjukvården iHälso- ochöverlämnatKommittén har expertrapporten

modellerna utvecklas.där deframtiden 1993:38SOU tre
kommunalakonsekvenser för deskulle fåmodellernatvâDe senare

innebär huvud-primärvårdsstyrda modellenutjämningssystemen. Den att
från landstingen tillskulle överförasfrnansieringsansvarmannaskap och

ekonomiska utjämningen för hälso- och sjukvårdenDenkommunerna.
sjukvårdsförsâkring skulleobligatoriskdärvid Genommåste enanpassas.

Hälso- ochfrnansieringsansvar.föreligga kommunaltinte längredet ett
till grund för den kommunalainte läggasdärmedsjukvården skulle ut-

jämningen.

istatsbidrag utjämningoch2.3 Beredningen om
kommunsektorn

direktiv föreslå hurenligt sina 1993:137Beredningen skall statens
landsting utjämningen derespektive ochbidrag till kommuner av

utformas från och medmellan dem skallekonomiska förutsättningarna
ljanuari 1996.den

följande.skall baserasBeredningens förslag på

i form samlat bidrag tillfortsättningsvisBidragen även ettutges av-
landstinget.respektivekommunen

ekonomiska förutsättningarnahuvudsyfte utjämna deBidragens är att-
respektive landsting.mellan kommuner

kostnadsutjämning ekonomiska regleringar skallInkomst- och samt-
utjämningssystem omfattar alla kommuneri bidrags- ochske ett som

respektive landsting.
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skalllandstingrespektiveför kommunerUtjämningssystemen sam--
ifördelningenskillnader iförhinderutgörde inteordnas så ettatt

övervägas.kanEtthuvudmannaskap. systemgemensamt
iskillnaderminskadeförförutsättningarskall skapaUtjämningen-

avgifterservice,skillnader iinte beror påsåvitt dessautdebitering
effektivitet.och

ñnnasbörvilka incitamentbehandla fråganskallBeredningen somom
utformas.böroch hur dedessa kaneffektervilkai systemet,

Strukturkostnadsutredningensfrånskall utgåBeredningens arbete
SOUkommunernaKostnadsutjåmning mellanbetänkandetförslag i

inkomstutjämningKommunalFinansdepartementetsoch1993:53 rapport
modeller 1993:68.Dsalternativa-

beredningen och vägasbehandlaslandstingen skallUtjämningen för av
därförskall haBeredningenkommunerna.utjämningen förmedsamman

utjämningssystem.landstingensutredningenmedsamarbetenåraett av
för bered-underlagendärmed utgöraförslagUtredningens ett avavses

ñrslag.slutliganingens

inkomsterUtjämning av

landsting skallrespektivekommunermellaninkomsterutjämningEn av
mål.följandedirektiven haenligt

bör till-respektive landstingInkomstutjämningen för kommuner vara-
förutsättningarlikvärdiga ekonomiskalångtgående förräckligt att ge

basverksamhet, givetkommunalregleradbedriva statenatt av
avgifter ochservice,struktur,frågaförhållanden inormala om

effektivitet.
beroendehållbar och intelångsiktigtbörInkomstutjåmningen avvara-

bidragsnivå.nuvarande
bidragsför-landsting börochmellan kommunerskatteväxlingarVid-

kommunernarespektiveför landstingetlikaändringen bli stor sam-
län.imantaget ett

modellvidareutveckla denberedningens uppdragiinteingår attDet
angivenfinnsbruttoinkomsterbeskattningkommunalmed somsomav

in-kommunalnämndaalternativ i Finansdepartementets rapportett om
komstutjämning.

kostnadsskillnaderstrukturellaUtjämning av

respek-mellan kommunerkostnadsskillnaderstrukturellautjämningEn
följande mål.direktiven haskall enligtlandstingtive
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inkomst- och kostnads-respektive landsting bör efterkommunerAlla-
bedrivalikvärdiga ekonomiska förutsättningar förutjämning ha att

standard till pris.basverksamhet samma samma
inte för skillnader i service-Kostnadsutiämningen skall kompensera-

avgiftssättning effektivitet.kvalitet, ellernivå,
faktorer förKostnadsutjämningen skall baseras mätbara kom-på samt-

opåverkbara faktorer strukturellaoch landsting mätersommuner
skillnader.

kommun- respektive landstingssystemet bör skesamordning mellanEn
vissahuvudmannaskapsfördelning ñr verk-till varierandemed hänsyn

samheten

kommunerlandstingEkonomiska regleringar mellan ochstaten

ekonomiska regleringar ochföreslå hur mellanBeredningen skall staten
metod,skall kunna ske samlat med ochkommunsektom en samma oav-

regle-skall regleras. kravvilken åtgärd Det är ett attsett typ somav
omfattar alla kommuner ochkunnaringarna skall göras på sättett som

landsting.
redovisas den oktoberUppdraget skall 31 1994.senast
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ochverksamhetLandstingens3

ekonomi

verksamheterlandstingensförKostnadeni korthet:Innehållet
medinvånare,genomsnitt 600 kronori 14till1992uppgick år per

sjukvårdHälso- ochlandstingen.mellanvariationerbetydande sva-
finansiera-verksamhetLandstingenskostnaderna.%rade för 69 av

bi-ersättningar ochstatligamedanskatteinkomstermed%till 71des
försvaradeSkatteutjâmningsbidragen%.försvarade 17 nettodrag

denförhållande tillkostnader iLandstingensinkomsterna.%1 av
varieradeskatteunderlag,tillskottinklusiveskattekraften,totala av

% undertilli Uppsala lån 18genomsnittet%från över14 genom-
psykisktäldreomsorg,lån. FörNorrbottensisnittet omomsorger

huvudmannaskaps-kollektivtrafik varierarochutvecklingsstörda
kommunerna.ochlandstingenmellangränserna

verksamheter,landstingensuppgiftervissaredovisasavsnittI detta om
finansieringochbeståndsdelarVerksamhetensfinansiering.ochkostnader

fram-grund förslagentill förläggasbetänkandetikommer att omsenare
Lands-frånhuvudsak inhämtatshar iUppgifternautjämningssystem.tida

konsumtion.kostnaderRedovisadetingsförbundet. avser egen
kronorverksamhet 60014landstingenskostadegenomsnittI per

landsting,Stockholms länsredovisarvärdet1992. Högstainvånare år
kollektiv-förklaraskostnadenförhållandevis högakronor. Den20017 av

länsBohusochGöteborgslandstinglänsHallandstrañken. samt
Det görkommunerna.omsorgsverksamheten tillöverförtharlandsting

övrigamedjämförasinte kangenomsnittskostnadlandstings lågadessaatt
utvecklingsstördapsykisktförJämtlands län harlandstings. I omsorgema

behållit skatteintäk-harlandstingetöverförts till kommunerna,också men
Även förekommeri övrigtenligt avtal.kommunernaoch ersättertema
ansvarsfördelningen mellangällerlänen detmellan närskillnadervissa

äldreför vårdenkostnaderingårlandstinget. Vidareochkommunerna av
genomsnittskost-varförkostnader,landstingsfria kommunernasi de tre

landstingens.jämförbar mednaden inte är
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invånare 1992. Kronor.Figur Kostnader och huvudman3.1 per

ÅBCDEFGHKLMNOPRSTUWXYZACBDIMMOG
2 31

USocialomsorgsvorlnsamhelsjukvárInkltandvårdHälso oo
UI DiverseverksamhetercentralförvaltningUtbildningltultur oo

i psykiskt utvecklingsstörda överförda tillSocial verksamhet och omsorger om
kommunerna.

tillOmsorger psykiskt utvecklingsstördaöverförda kommunerna.om3 utvecklingsstördainte redovisatpå integreringOmsorger psykiskt grund medavom
boende.skola, barnomsorg och

Fördelningen landstingens kostnader olika huvudverksamhets-påav
följande ñgur.områden framgår av

fördelade på huvudverksamhetsområden 1992.Figur 3.2 Kostnader
Samtliga landsting. Procent.

CentralDlv. föwgâmngverksamheter

Ulb. och kultur
5%

Omsorgerom
psyk.ulvslorda

10% Löns-och
regionsjukvürdTandvård 4%

54%
Soclol

1%verksamhet

Primärvårdexkl
tandvård 15%
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sjukvårdochHälso-3.1

total-landstingens%till 691992uppgick årSjukvårdskostnadema av
primär-och%54regionsjukvårdenochläns-utgjordeDäravkostnader.

15 %.tandvård,exklusivevården,
ochlänssjukhusregionsjukhus,bestårregionsjukvårdenochLäns- av

långtidssjukvård ochkorttidsvård,somatiskbedriverlänsdelssjukhus som
mellanbetalningssystemtillämpasregionsjukvården ettpsykiatri. För

landstingen.
läkarstationervidprimärvårdöppenhuvudsakibestårPrimärvården av

vidprimärvårdslutenvissocksåförekommerDetvårdcentraler.och
primär-vårdcentraler. Inomvissavidliksomsjukasomatisktförsjukhem

hjälpmedelscentralerSjuktransporter,förkostnaderocksåfinnsvården
m.m.

Tandvår-totalkostnadenlandstingens5 %motsvaradeTandvården av
vuxentandvård.ochspecialisttandvårdbamtandvård,bestården av

olikasjukvård hosochhälso-förinvånarekostnaderSkillnader i per
landstingsfriadeförUppgifterna treñgur.följandeframgårhuvudmän av

deeftersomuppgifterövrigamedjämförbaraintedockärkommunerna
över-januari 1992den läldrevårdenförkostnaderredovisat somäven

till kommunerna.landstingenfrånfördes

ochhålso-förhuvudmanochinvånareKostnader3.1.1Figur per
1992. Kronor.sjukvård

MMOGIBDÅBSTWYEXCACKUHFZOPNLDRMG
tandvârdJ[iuns- PrimärvårdInklochregionsjukvard

denlandstinglånsNorrbottensredovisardiagrammetframgårSom av
tandvårdinklusivesjukvårdförinvånare manomkostnadenhögsta per

Ikronor.00012Kostnaden ge-kommunerna.landsfriade varundantar
Denkronor.70010påkostnadenlåglandstingsamtligaförnomsnitt

lands-länsKronobergsredovisarinvånaresjukvårdskostnadenlägsta per
kronor.200med 9ting

tillinvånarekostnadernauppgickregionsjukvârdoch perläns-För
högstaredovisar denlandstinglänsBlekingegenomsnitt.ikronor8007
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kostnaden med 8 800 kronor invånare. lägstaDen kostnaden hadeper
enligt redovisningen Skaraborgs läns landsting med 5 kronor400 per
invånare.

Kostnaden för primärvård i genomsnitt kronor2 900 invånare.var per
Skaraborgs läns landsting redovisar kostnader på kronor4 000 in-per
vånare och har därmed den högsta kostnaden. Lägsta kostnad redovisar
Kronobergs läns landsting med 800 kronor1 invånare.per

Landstingen tillämpar i viss olikamån redovisningsmetoder vilket kan
påverka kostnadsuppgiftema mellan läns- och regionsjukvård respektive
primärvård.

Tandvård

Tandvårdens kostnader varierade mellan 340 och 860 kronor invå-per
Lägsta kostnaden redovisar Malmöhus läns landsting. Det högstanare.

Örebrovärdet redovisar läns landsting. Genomsnittskostnaden för samt-
liga huvudmän 610 kronor invånare.var per

3.2 Social verksamhet och psykisktomsorger om
utvecklingsstörda

Det kostnadsmåssigt minsta huvudverksamhetsområdet för landstingssek-
är social verksamhet.torn Kostnaderna för tjugotvå landsting och de tre

landstingsfria kommunerna uppgick år 1992 till miljarder1,6 kronor,
vilket %l de totala driftskostnaderna.motsvarar I Hallandsav samt
Göteborgs och Bohus län har omsorgsverksamheten överförts från lands-
tinget till kommunerna.

Verksamheterna utgjorde barn- och ungdomsvård barnhem, tonårs-
hem och ungdomsvårdsskolor till 39 %. Vård missbrukare samtav
hjälpmedels- och habiliteringsverksamhet utgjorde 33 respektive 17 % av
kostnaderna.
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påfördeladeutvecklingsstördapsykisktOmsorger3.2.1Figur om huvudmän. Procent.Samtliga1992.verksamhetsområden

serviceAllmän 10%
Undervisning

|5%
övrigt6%Fritid.kulturoda

torbarnochBoende
fåSysselsättning

13%

to:Samlatboende
vuxna
13%boendeto:Integrerat

vuxna
28%

utvecklingsstördapsykisktverksamhetsområdetInom re-omomsorger
ñr tjugoenmiljarder kronortotalt 11,8driftskostnaderdovisas om

Malmö.Gotland ochlandstingsfria kommunerna,delandsting och tvâ av
hadelänBohusGöteborg ochilandstingetochlandstingHallands läns

harkommunGöteborgslänens kommuner.tillverksamhetenöverfört
utvecklingsstördapsykisktförredovisningsärskildingen omsorger om

Kostnadenboende.ochskola, barnomsorgmedden integreraseftersom
figurkostnader. Avverksamhetenstotala% dencirka 9motsvarar av

samlatredovisasomsorgsverksamheten%18framgår3.2.1 somatt av
specialsjulchus. 28vårdhem ochboende påomfattarvilketboende, pm-

boendeinnefattarvilketboende ñrintegreratredovisas vuxna,cent som
korttidshem.gruppbostad ochi

sysselsättningochdagcenterverksamhetredovisassysselsättningUnder
omsorgsverksam-%motsvarade 13ñr dettaKostnadenvårdhem.vid av

underredovisasinomkostnaderna15Cirkaheten. procent omsorgerav
träningsskola,grundsårskola,undervisning iomfattarvilketundervisning,

vuxenundervisning.specialsârskolayrkesskola, samt
verksamheten.%motsvarade 10och ungdomför barnBoende avca

Övriga verksamhe-vårdhem.korttidshem ochelevhem,omfattarBoende
kultur,utvecklingsstörda utgörpsykisktområdetinomter omsorger om

verksamheten.%cirkamotsvarade 6vilketövrigt,ochfritid av
omsorgsverksamhetenkostnad förlägstaframgår3.2.2figur attAv

med 300landsting 1länsNorrbottensochMalmöhusredovisas för ca
Jämtlands länshadeinvånarekostnadenHögstainvånare.kronor perper

kronor.300landsting med 2
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Figur 3.2.2 invånareKostnader och huvudman förper omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda 1992. Kronor.

2500

2000

ZHIWACXYGULSPCTDFEABRMMKMBDONOG
nu:

I Överfört verksamhetentill kommunerna
2 Kan redovisa uppgifterna

3.3 Utbildning och kultur

Landstingen huvudmän förär delar gymnasieskolan och högskolanav
för cirka 50 totalt 130 folkhögskolor i landet. landstings-Densamt av

kommunala utbildningen kostade totalt miljarder6,2 kronor år 1992.
Kostnaden ñr utbildning motsvarade för landstingen 5 % denca av

totala verksamheten.
gymnasieutbildningenInom finns framför allt vârdutbildning, ävenmen

naturbruksutbildningar. Ungefär tiondel gymnasieskolans intag-en av
landstingskommunala.ningsplatser är Kostnaden för gymnasieskolan

motsvarade 40 kostnaderna för landstingens utbildnings- ochprocent av
kulturverksamhet.

Kostnaderna för kulturella ändamål uppgick till cirka miljarder1,3
landstingsfriakronor. De kommunerna redovisar inga kostnader för

kultur landstingssektom.på
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påfördeladeoch kulturutbildningförKostnader3.3.1Figur
1992. Procent.verksamhetsområde

Foikhögskoieut
Aiimörgåervlcebudnlng

13%
Kultur
19%

Övrig utbildning
6%

Pfmmd Gymnasie-

40%
Högskoie

14%utbildning

framgårkulturutbildning ochförkostnaderhuvudmannens avolikaDe
figur.följande

utbildning1992 förhuvudmanochinvånareKostnader3.3.2Figur per
Kronor.kultur.och

ZFSETHACYNXLKCGUWPRDOBDMABIMMOG

I KulturUtbildning

JämtlandsredovisarkulturochutbildningförkostnadenhögstaDen
redo-kommunGöteborgsinvånare.kronormed 130landsting 1läns per

uppgickgenomsnittIinvånare.kronor190beloppet,det lägstavisar per
uppgickkulturförKostnadernainvånare.kronortill 710kostnaden per

genomsnitt.iinvånarekronortill 170 per
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3.4 Diverse verksamheter och central
förvaltning

nedanstående tabell framgår kostnadernaAv för antal verksamheterett
redovisas under området diverse verksamheter central förvalt-samtsom

ning. Den utgiftsposten för landstingen,största miljarder4,6 kronor,
kollektivtrafik.avsåg tredjedelarTvå kostnaderna Stockholmsavsågav

läns landsting. Många landsting har gjort fastighetsförvaltningar till egna
resultatenheter hyrornadär har marknadsanpassats. högaDen bruttokost-

miljardernaden 9,9 kronor höga bruttointåkter 9,6motsvarasom av om
miljarder kronor.

Kostnaderna För central förvaltning uppgick till miljarder3,5 kronor
för landstingen. Cirka % kostnaderna60 avsåg centrala tjänsteman-av
naorganisationen. övrigt ingårI ADB-verksamhet och förtroendemanna-
organisation m.m.
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Milioner1992.för diverse verksamheterBruttokostnader3.4.1Tabell
kronor.

LandstingVerksamhet

6424Kollektivtrafik
928Centraltvättinrättningar
8589Fastighetsförvaltning
358åtgärderArbetsmarknadspolitiska
172beredskapsarbetenvarav 174hantverkIndustri och
137utvecklingsfondermedel tillvarav 55Turism
5383förvaltningCentral
262ltjänstemannaorgancentralavarav

finansiering3.5 Landstingens

fördeladeinkomster år 1992landstingensframgårñgurnedanståendeAv
inkomstslag.efter

landsting. Procent.1992. SummainkomstslagefterFigur 3.5.1 Inkomster

Skatteinkomster

Försökringskasse-
ersättning 8

lämnadeErsättning för
Ztjänster 4

svaradekronormiljarderinkomster 129totalalandstingensAv om
inkom-%motsvarande 71kronormiljarderlandstingsskatten för 91 av

%motsvarande 9till miljarder kronor,uppgick 12Statsbidragensterna.
miljarderskatteutjämningsbidragen 7,1utgjordeinkomsterna. Däravav
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kronor. finansiera skatteutjämningssystemetFör betalade landstingenatt
skatteutjänuringsavgifter 5,9 miljarder kronor. Nettotillskottetom av
skatteutjämningsbidrag uppgick därmed till miljarder1,2 kronor.

Landstingens inkomster från socialförsâkringssektom uppgick till drygt
miljarder kronor, vilket motsvarade % inkomsterna.13 8 Ersättningenav

till uppgicktandvård till miljarder kronor.0,6
Patientavgiftema utgjorde % inkomsterna.3 Patientavgiftema i slu-av

fr.o.m.vård ingår år 1989 i huvudsak i allmän ersättning från försäk-ten
ringskassan. Patientaavgifterna i öppen vård uppgick till 3,4 miljarder
kronor, miljarderoch kronor tandvård.1,4 avsåg

Skattekraft och kostnader

Eftersom landstingsverksamheten huvudsakligen skattefinansieradär har
skillnader i skattekraft antal invånareskattekronor betydelsestorper- -
för de enskilda landstingens finansiella förutsättningar. Den totala skatte-
kraften bestäms den skattekraften i länet, tillskott skatteunder-av egna av
lag till skattekraftgaranterad avdrag i form skatteutjäm-samtupp av
ningsavgift och avräkningsskatt.

nedanstående tabell framgår landstingensAv kostnader i relation till
skattekraften.

Tabell 3.5.1 Skattekraft och kostnader budgetåret 1992 index

Egen Total Kostnad Kostnad
skatte- skatte- in- skatte-per per
kraft kraft vânare krona

Stockholm 121 110 117 107
Uppsala 98 89 99 114
Södermanland 97 92 92 102
Östergötland 95 92 100 110
Jönköping 94 9594 102
Kronoberg 92 94 88 95
Kalmar 90 100 98 97
Blekinge 91 100 lOl 99
Kristianstad 90 95 90 95
Malmöhus 97 89 83 96
Halland 92 89 79 91
gbg Bohus 95och 87 78 93
Alvsborg 93 92 90 100
Skaraborg 90 93 92 99
Yärmland 93 103 103 100
Orebro 96 98 103 104
Västmanland 99 93 94 103
Kopparberg 94 102 100 98
Gävleborg 95 103 97 94
Västernorrland 99 10l 103 93
Jämtland 90 121 108 88
Västerbotten 94 l 14 109 96
Norrbotten 97 125 102 82

Justerat för skatteutjämningsavgift avräkningsskatt.och
Ansvaret för psykiskt utvecklingsstördaöverfört till kommunerna.omsorgerom
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högstaden klartlandstingStockholms länshadeframgårSom egna
omfatt-huvudmannaskapsfördelning ochföljdskattekraften. Till storav

förinvånarekostnadernaocksåkollektivtrafikenining fråga pervarom
Även i relation tillStockholms län.klart högst ilandstingsverksamheten

genomsnittethögre änlandstingets kostnaderskattekraftenden totala var
i riket.

%skattekraften mellan 90varierade denlandstingövrigaFör avegna
och JämtlandsSkaraborgsKristianstads,för Kalmars,medelskattekraften

varierade från 87skattekraftentotalaUppsala län. Dentill % förlän 98
högst.län lågmedelskattekraften, där Norrbottenstill 125 % av

skillnadernamindrelandstingen änmellanKostnadsvariationema var
hadeVästerbottenStockholm,låg, förutomskattekraft. Högsti total som

kompenserades dockgenomsnittet. Dettakostnader% högre än9 av en
medelskattekraften.%skattekraft 114total avom

skattekraften hadeden totalaförhållande tillikostnaderLägsta
vilka ocksåNorrbottens län,Jämtlands ochVästernorrlands,Gävleborgs,

förLandstingskattekraften.för den totalanivåerhade höga utan ansvar
övrigajämñrbara medinteutvecklingsstörda ärpsykisktföromsorger
underskattekraften någotlän lâg denNorrbottenslandsting. I egna

i överstegkostnaderna någon man% medanriketgenomsnittet för - 3
skattekraft 125 %totalföljd%. Tillriksgenomsnittet + 2 avomav en

till den totalai ñrhållandekostnadernadockmedelskattekraften var
riksgenomsnittet.% lägre änskattekmñen 18

Volymförändring

isin konsumtion måttlandstingssektom minskatharförstaFör gången
valfrihetbort och patienternasarbetatsSamtidigt köerharfasta priser.

minskadeproduktivitet. Volymenförbättradökat, vilket tyder på en
förklaring till detta%. En viktigmedoch 1,21992mellan åren 1991

begränsningar i övrigtde finansiellaochskattestopptrendbrott detär som
landstingenfördelning mellanVolymförändringarnassektorn.ålagtstaten

förutsättningar.ekonomiskatill bl.a. skildamed hänsynvarierar dock
Landstinget i Kop-volymökning 1992.redovisar årlandstingFem en

respektivevärdena, 4,8ökade 1,7 %. De lägstaparbergs län mest, -
Örebro nedanstå-landsting.Kronobergs län Avoch%, redovisade3,9-

landsting.för samtligavolymförändringamaframgårfigurende

2 14-0744
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1989-1991 i genomsnitt år. Lands-Volymlörändring 1992 ochFigur 3.5.2 per
volymförändring 1992efteri storlekrangordnadetingen är

3.0

2.0

I

2.0

131939-1991.gg
I 1992

4,0

5.0
WACBDHRYDKMLFXEPÅBNZCUSOGT

Huvudmannaskapsskillnader3.6

för skilda huvud-redogörelseöversiktligföljande lämnasI det en
föreslås omfattasinom områdenmannaskapsförhâllanden de senaresom

kostnadsskillnader, dvs. hälso- ochstrukturellaförutjämningav en
kollektivtrafik.utvecklingsstörda ochpsykisktsjukvård, omsorger om

Äldreomsorg

Ädelrefomien innehöll bådejanuari Reformen1992.genomfördes den 1
möjligt förgjorde detfrivilliga inslag. Dettaobligatoriska och

ansvarsfördelningenbestämmaöverläggningar närmareihuvudmännen att
emellan.dem

socialtjänst-skyldighet enligtkommunernainnebarReformen att gavs
för service ochboendeformersärskildainrätta1980:620lagen att

servicebostäder,behöver det t.ex.de äldreomvårdnad grupp-som
sjukhem. Kommunerna övertoglokalaochålderdomshembostäder, an-

förvårdinrättningaroch andrade sjukhemdriftenochförsvaret av
delkommunen ellerhuvudsakligen harlângtidsvårdsomatisk avsom

landstingkommun ochOmupptagningsområde.kommunen ettensom
intedocksärskilda skäl behövdefinnseller detdetär överens omom

landsting kommaoch kan ävenkommunske. EnÖvertagande ettnågot
långtidsvård.vårdinrättningar förandraÖvertagandeöverens avom

Övertagande1990:1402finns i lagendettaBestämmelser avomom
vârdinrättningar.andrasjukhem ochvissa

bedrivaför kommunernaskyldighetinfördesreformen attGenom en
särskildoch i bostäder medboendefonnemasärskildasjukvård i de
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ordinärthemsjukvård ibefogenhetävenservice. Kommunerna att gegavs
kom-landsting kan komma överensochkommun attboende. En ett om

följdhemsjukvården.för Somhelaskall över ansvaretta avenmunen
tillgodose behovförfick kommunernaförändringen attett avansvar

i särskildaservice och vårdfårhjälpmedel hostekniska personer som
service. Kommunernasmed särskildbostäderboendeformer och ansvar

1982:763.sjukvårdslageni hälso- ochsjukvård reglerasför ochhälso-
hemsjuk-förhuvudmannaskapethuvudsakligen kvarLandstinget har

Östergötlands, Jönköpings,Stockholms,boende, isärskiltvård, iutom
Kopparbergs,Västmanlands,Bohus,Göteborgs- ochBlekinge,Kalmar,

Malmöhus,landsting. Kronobergs,IVästerbottens länsGävleborgs samt
helatagit överlån har kommunernaoch JämtlandsSkaraborgsHallands,

hemsjukvården med begräns-tagithar överhemsj ukvården. Kommunerna
ÖrebroÄlvsborgs, lån. IVärmlands ochi Uppsala,ning i tid och ålder

har kommunernaoch Norrbottens länVästernorrlandsSödermanlands,
kvalificerad hem-distriktssköterskorexklusivehemsjukvårdentagit över

sjukvård.
kombinationregleradeskonsekvensernaekonomiskaDe avgenom en

skatteutjäm-landstingens Skattesatser,ochiförändringar kommunernas
landsting.till kommuner ochstatsbidragövriganingssystemet samt

redovisade skattevåxlingssatser.enligt nedanändradesskattesatserna

KronaLän per
skattekrona

1,80Stockholm
2,20Uppsala
2,40Södermanland
1,85Östergötland
2,00Jönköping
2,75Kronoberg
2,70Kalmar
1,95Blekinge
2.30Kristianstad
2,45Malmöhus
2,05Halland
2,25Bohusgöteborg och
2,85Alvsborg
2,70Skaraborg
3,05Värmland
2,20Orebro
2,90Västmanland
2,25Kopparberg
2,00Gävleborg

,053Västernorrland
2,55Jämtland
2,65Västerbotten
3 20Norrbotten
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utvecklingsstördapsykisktOmsorger om

199091:SoU9, rskr.bet.199091:14,har beslutat prop.Riksdagen
överförasutvecklingsstörda skallpsykiskt199091:97 att omomsorgema

Regleringar de ekono-januariden 1996.1till kommunerna senast av
förändringarochändrade skattesatserskermiska konsekvenserna genom

skatteväxlingarHittills genomfördautjämningssystemet.ochi bidrags-
nedan.framgår

KrskkrVerksamhetTidpunktLan

1,50särskolaOmsorger och91-01-01Halland
1,45särskola92-01-01 Omsorger ochBohusGöteborgoch
0,1492-01-01 SärskolaSödermanland
0,1592-01-01 SärskolaNorrbotten
1,68och särskola93-01-01 OmsorgerKopparberg

0,07 krsldcr.växling gjorts medytterligareFr.o.m. 93-01-01 har
0,13 krskkr.ytterligare växling gjorts medFr.o.m. 94-01-01 har

Psykiatri

199394:218, betal-föreslagit riksdagen prop.Regeringen har att ett
landstingen ñrtilljanuari 1995 för kommunerinförs denningsansvar 1

skall kommunernaFör dettalångvarigt psykiskt stördavissa personer.
regeringenpropositionenlandstingen. Enligtmedel fråntillföras attavser
teknisktreglering. hän-till ekonomisk Ilämna förslag1994under våren

slutliga1995 medan denförlösning tillämpas årskall temporärseende en
statligt utjäm-med införandetskall samordnasregleringen ett nyttav

landsting.för såväl kommunerningssystem som

Kollektivtrafik

huvudmannaskap för vissinfördes lagen 1978:438juli 19781Den om
infördes förlânshuvudmannaskapinnebarkollektivtrafik. Lagen attettatt

landstingochekonomisk samordning. Kommunerochpolitiskuppnå en
linjetrañk föroch regionalñr lokalfick gemensamtett person-ansvar

har trañlchuvudmânnen ävenSedan 1989årpå väg. ansvarettransporter
järnväg.persontrafikregional pålokal ochför

197888:TUl5,198788:78, bet.trañkpolitiska beslut prop.1988 års
i länfrihet förökadinnebar bl.a.198788:166rskr. parterna ett att

landstingetkan de låtade överenshuvudmannaskapet. Om ärorganisera
trañkhuvudmän.eller kommmunemaensamt ensamma vara

valt bilda ägtflesta fallhar i deHuvudmannen gemensamtatt
länUndantag Malmöhuskollektivtrafiken. årförmedaktiebolag ansvar

kommunalförbund.bildadekommun år 1992och Malmölandstingetdär
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kommunalförbund.Även bildatändamåletförfinnslänKronobergsi ett
I Got-huvudman.landstingetJämtlands län är ensamtochStockholmsI

huvudmannaskapet.ñrkommunenlands län svarar
hälfteni länetoch kommunernalandstingetNormalt äger var av

ochGöteborgsMalmöhus,Stockholms,Undantagen äri bolaget.aktierna
aktieandellandstingetsStockholms län ärJämtlands län. IBohus samt

aktieägare. InomlandstingetärJämtlands län ensamti% och99
Göteborgsochaktierna25 %landstingetlän harBohusochGöteborgs av
i länet. Iövriga kommuner25 %Resterande ägs%.50kommun av

ilänsbolagenägsGLABaktiebolagfinns ocksåVästsverige ett avsom
Älvsborgs Hallands län% ochlån 24%,län 48och BohusGöteborgs

kommunalförbund.Göteborgsregionens%Resterande äger12%.16
Göteborgsinomnio kommunernab1.a.förtrañkansvaretharGLAB av

%kommunalförbundet 100län ägerMalmöhuslän. IBohusoch av
aktierna.

under-%50undantagmed någratäckerbidragLandstingens av--
landstingsbidragettätortstrañken ärtrafiken. Förregionalai denskottet

ochStockholmsfinns.också Ihärifrånundantaglän lägre äveni flera om
tillunderskottetdäremotlandstingetfinansierarSödermanlands län

underskottet63,5 %ñrlandstingetstårMalmöhus lån%. I100 me-av
Örebro landstingJämtlands läns65 %.förstårlänilandstingetdan

ochfrånlän harGävleborgs%.80cabasverksamhetenforansvarar
detoch harbeställerlandstingetregleraravtal1993 attmed år ett som

trafiken.regionalaför denekonomiska ansvaret
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ämningssystemetsSkatteutj4

utveckling

sedan mittenharSkatteutjåmningssystemeti korthet:Innehållet av
iskillnaderstatsbidrag utjämnatillsyftat1960-talet att genom

kostnads-skildatillkostnadsförutsåttningar. Hänsynskattekraft och
bedöm-utifrån allmännautsträckning tagitshar iförutsättningar stor

inför-mitten 1980-taletunderlag.bristande Igrundningar, på avav
kostnadsökningar ifinansieraförskatteutjämningsavgifterdes att

utjäm-föll utanförin kommunerfångaföroch attsystemet som
År infördesskattekraft. 1993 nyttföljd hög etttillningen egenav

garanterade skatte-medför kommunernautjämningssystem samma
emellertid det tidi-behöllslandstingenFörkraft för alla kommuner.

reformen in-samband medgarantinivåer. Iolikamedsystemetgare
bi-statsbidrag i den generellaspecialdestineraderadordnades en

skatteutjäm-avskaffandebeslutadesVidaredragsgivningen. ett av
skatteutjämningsbidrag.ochavräkningsskattningsavgifter, extra

Historik4.1

1966föreSkatteutjämningen år

skattetyngda kommu-tillstatsunderstödlämnaderiksdagenFörsta gången
skattetryckettillförhållandeenligt iutgickBidraget1917.år enner var

År understödbeslutriksdagenfattade1927stigande skala. ett nytt avom
statligEnskattetyngda kommuner.till synnerligenskatteutjämningsmedel

det kom-utjämningförriksdaginfördes 1928 årsutjämningsskatt avav
riksdag1938 årsbortUtjämningsskattenskattetrycket.munala togs av
ojämn-hade ökatprogressivskattkommunaladenmedtillsammans som

skattetrycket.kommunalai detheten
Är kom-särskilt skattetyngdatillbidragriksdagenbeslutade1951 om

förmedelskattekraften75 %lägreskatteunderlag än avvarmuner vars
och vissalänför Norrbottensmed undantaglandskommuner,landets

dessa kommuner%. Förfastställdes till 80där gränsenandra kommuner
utdebiteringenhögreochskatteunderlagetökade bidraget lägre var.
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skatteutjämningssystem1966 års

inñrdesskatteutjämningssystem med tillskott skattekraftegentligtEtt av
Fortfarande dock hänsyn till utdebitering.år 1966. togs

indelades i skattekraftsområden där kommunerna tillfördesRiket tre
respektive % medelskat-till landsting 95, 100 125skatteunderlag 90 av

Skatteutjämningskommittén, betänkande SOU 1964:19tekraften. vars
grund för försökt finna godtagbartill bidragssystemet, hade någonlåg

för beakta skillnader i kostnader mellan kommunerfördelningsfaktor att
område inte lyckats med detta. Systemet komplettera-inom samma men

med utdebiteringsfaktor för beakta kostnadsskillnader.des därför atten
utdebiteringköping eller stad sammanlagda låglandskommun,För vars

utdebiteringsgräns det garanterade skatteunderlagetreduceradesunder en
utdebitering utgick inte till landstingefter viss skala. Bidrag vid högen

församling. kunde kommun synnerliga skål förelågeller Utöver detta om
skatteutjämningsbidrag.beviljas extra

reviderade skatteutjämningssystem1974 års

Skatteutjärnrringsrevisionen föreslog i sitt betänkande 1972:44SOU att
avskaffas reduceringsregelnbidraget vid hög utdebitering skulle och

Kommittén bidraget vid hög utdebitering och demodifieras. ansåg att
progressiva kunde driva utdebiteringama. Dessutomstarkt reglerna upp

principenfrån den grundläggandeinnebar bidraget avsteg attett om
objektivaskatteutjämningsbidragen i första hand skulle grunder.utgå på

fastställasKommittén föreslog också bl.a. skattekraftsgaranti skulleatt en
landsting med ledning deras kostnadsläge.för varje kommun och av

tveksamheter revisionens försök fastställaMed hänsyn till attom
kostnadsläge beslutade riksdagen prop. bet.kommunernas 1973:44,

rskr. provisorisk utökning antalet skatte-l973zFiU23, 1973:249 aven
kraftsområden till fem. skattekraftsområden fastställdes lika förDessa

och landsting. Olägenhetema med den schablonartade indel-kommuner
skatteutjämningsbidrag.hanterades med Skattekraftsområdenningen extra

garantinivåer fastställdes med regionalpolitisk hänsyn. Regeringenoch
naturligt särskilda åtgärder för stimulera utvecklingen idetansåg att att

landet inte skulle motverkas bristande kommunalvissa delar av av ser-
vice mycket höga utdebiteringar. Enligt regeringen kunde det ocksåeller

borde in regio-uttryckas det i skatteutjämningssystemet byggasså att en
målsättning. Samtidigt avskaffades bidraget vid utdebite-nalpolitisk hög

reduceringsregeln. bidrag ñr befolkningsminskningar inför-ring och Ett
skatteutjämningsbidrag beviljas utifrånoch kunde kommundes extra en

bedömning från fall till all.



utveckling 41Skatteutjämningssystemets1994:70SOU

skatteutjämningssystem1980 års

betänkande SOUsittsammanfattade iutredningenKommunalekonorniska
iIndelningenpunkter.idåvarandekritiken1977:78 systern tremot

tilllite hänsynonyanserad. Föroch togsförskattekraftsklasser grovvar
lägstalandsting. Denochkommunermellanolikheterstrukturella garan-

för låg.medelskattekraften%95skattekraftenterade varav
beräkningar överutredningenrättvisa gjordeindividuellFör att ge mer

intelandstingenochkostnadsnivå kommunernaiskillnadersådana som
kalkylemapåverka. Ikunderingamycket månfall iisjälva eller vart

underhållskostnader,bebyggelse- ochingick tran-geografiskt lägeför
förKalkylemakallortstillägg.ochuppvärmningskostnadersportkostnader,

ochoch avlopp,omfattadeinverkan gatorbebyggelsestrukturens vatten
tätortstrafrklandsbygds- ochkollektiv samtparker i tätorter,vägar samt

kost-ospecificeradevissagjordes förTilläggutanför tätort.Skolskjutsar
bebyggelse-förKostnadskalkylemanorrlandskommuner.antalinader ett

faktorernaframhöllUtredningenlandstingen.inte attavsågstrukturen
innehållsådantgivitshadebebyggelsestruktur attoch ettgeografiskt läge

regionalpolitiska hänsynSärskildastöd.regionalpolitisktinnebarde ett
föreslogsjukvårdshuvudmännenFör ut-behövaintedärmedansågs tas.
till ålders-med hänsynskattekraftsgarantinjusteringredningen aven

vård.i slutenkostnadsskillnaderförbetydelsefaktoms
förframräknade talendeambitionursprungliga attUtredningens var

Slutresul-grundgaranti.gällaskullelandstingochvarje kommun ensom
ochgjorda kalylemamellan dekompromissemellertidblev entatet en
lands-ochkommunernaskildakostnadsnivân i debedömningallmän av

materialet ochstatistiskaunderliggandei detbristerOrsakentingen. var
utredningenkundeberäkningar. Dessutomdennagöra typatt avovanan

opåverkbara kostna-landstingenochför kommunernain allainte fånga
indelning inomsplittradalltförundvikaocksåUtredningen villeder. en

Utredningeni huvudsak länen.områden,sammanhängandegeografiskt
vidareutvecklas.ochöverskullekalkylmetodemaföreslog att ses
medelskattekraften och%till 103grundgarantinlägstaDen sattes av

högre ängrundgarantitill tolv. lägsta sattesökades Attklasserantalet
kom-då ansågsdetbakgrund attmedelskattekraften får attmot avses

byggainkomstförstärkningar förbehövde utlandstingen attochmunerna
service.sin

spärregleroch vissagjordeutredningenbedömningarsärskildaDe som
redo-utredningensöverensstämmelsen mellaninnebarinfördes attsom

blevgarantiematillämpadepraktikenikalkyler och devisade svag.
utredningenskommunalekonomiskalades denändringarvissaMed

successivtskatteutjämningssystemdetgrund förtillförslag son1nya
rskr.197879:FiU35,197879:95, bet.1980 prop.infördes fr.o.m. år

huvudsakigrundgarantiiskillnadernapraktiken kom att197879:355. I
Medstödområdesindelningen.regionalpolitiskadensammanfalla med

remissbehand-vidbetänkandetriktadeskritiktill denhänsyn motsom
grundgarantiutred-Kommunalautredare,särskildtillkalladeslingen en

för dekalkylmetoderstatistik ochför över1983: l l,ningen DS att se
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kom ocksåfaktorer grundgarantin. tekniskaingick i Den översynensom
särskilda kostnader föromfatta förekomsten och omfattningenatt av

Utredningen för-glesbygdskommuner med tätorter.och kommuner stora
inte proposition.anledde särskildnågon

Förändringar år 1986

riksda-skillnaderna i skattekraft beslötFör utjämna deatt extremamest
1984852406198485:FiU29, rskr.198485:150 bil. bet.prop.gen

tilläggsavgift skatteunderlaginföra särskild progressiv påatt somen
Tilläggsavgiftenmedelskattekraften. skärptesöversteg 135 % senareav

för avgiften.sänkt gränsgenom
skatteutjänmingsavgift kom-Från infördes också allmän påâr 1986 en

och landstingens skatteunderlag. Under åren 1986-1992 använ-munernas
finansiera den automatiska Ökningendes denna avgift i huvudsak för att

skatteutjämningsbidragen.av
till högskattekom-Vidare infördes bidrag för 1986-1988särskilda åren

för de skulle sänka skattesatserna.attmuner

1989 reformerade skatteutjämningssystemårs

föreslogsbudgetproposition 198788:100 bil. 9l 1988 års prop. en
från södra delarna landetomfördelning skatteutjämningsbidragen de avav

inneburit kraftig höjningtill reform hadede 1979 års avnorra. en
garanti-garantinivân delarna landet, medani de södra och mellersta av

i väsentligt mindre.den delen höjtsema norra
bidragen till högskatte-propositionen de särskildaI föreslogs också att

maximeringinarbetades grundgarantin. Likaså föreslogskommuner i en
för bidragsberälmingen. Enden skattesats ñck läggas till grundav som

olämplig den skulleenhetlig bidragsgivningen dåskattesats för ansågs
premiera med låga skattesatser. De kommunerkommuner och landsting

det föreslagna taket fickoch landsting hade högre skattesatser änsom
bidragsminskningskatteutjämningsbidrag ändringen. Dennalägre genom

grundgaranti.kompenserades i den delen högregenom ennorra
de åldersberoende verksamheterI propositionen föreslogs också att som

gymnasieskolani utjämningssystemet skulle kompletteras medbeaktats
för sjukvårdshuvudmännen.för kommunerna med vårdenoch den öppna
skulle beaktas kom-föreslogs den sociala strukturenDessutom att genom

för socialbidrag.kostnadsskillnadermunernas
förslagen iRiksdagen 198788:FiU19, rskr. 1987882244bet. antog

grundgarantierna.propositionen med vissa ändringar av
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reformerade1993innan års systemUtformning

År reformen bestodInnanutjämningsystem.gällandeinfördes1993 nu
systemet av

skatteutiämningsbidrag,allmänt-
skatteutjämingsbidrag,extra-

skatteutjämningsavgift ochallmän-
skatteutjämningsavgift.särskild-

grundgarantifastställdesskatteutjämningsbidragetallmännadetFör en
kommunernamedelskattekraften för%100-157mellanvarierade avsom

landstingen.för%mellan 100-141och
ål-för invånarnaseller avdragtillägggjordes sedangrundgarantinPâ

hän-kommunernabefolkningsminskningar. För togdersstruktur och man
desociala strukturen. Föroch denverksamheteråldersberoendetillsyn

Ädel-den s.k.föreoch tilläggen,avdragenvarieradeflesta kommuner
be-landstingenprocentenheter. För+5-5 tillmellan1992,reformen år

och sjukvården. Förför hälso-liknande sättåldersfaktom påräknades
procentenheter. Föroch +9mellan -8faktornvarieradelandstingen

befolkningsminsk-tilllågg förkundelandstingenoch ettkommunerna
motsvarandeberäknades tilläggbefolkningsminskningFörningar utgå.
minskningenmed vilkenvarjemedelskattekraften för%40 personav

5 %.tioårsperioden överstegdenunder senaste
befolknings-åldersfaktom ochförjusteringamaGrundgarantin efter

Skatteutiämnings-skattekraften.garanteradedenminskningar utgjorde
multipli-skatteunderlagtillskottetberäknadesbidraget att avgenom
vissa förtilllandstingets skattesatsellermed kommunenscerades upp

följdTillskattetak.landstingenrespektivekommunerna avgemensamma
Ädelreformen skatte-justeradesår 1992medsambandiskatteväxlingen

länsvis.taken
landsting skatte-utgickochantal kommuner extrabetydandeTill ett

mil-till drygt 200uppgickbidragsvolymentotalautjämningsbidrag. Den
Över ochtill kommunerstödavsåghälftenjoner kronor. pengarnaav

Bidragsvårigheter.ekonomiskaiorsaker hamnatolikalandsting som av
glesbygdikollektivtrafikändamål samtspecifikaförutgick även som

naturolyckor.andrajordskred ochåtgärderförebyggande mot
följdtillskatteutjämningsbidragenökningamafinansieraFör avatt av

landstingenochbetalade kommunernautvecklingskatteunderlagets en
skillnadernautjämnaytterligaresyfteskatteutjåmningsavgift. Iallmän att

särskild skatte-ocksåkommunernamellani utskattesatser statentog en
nivån.garanteradedenskatteunderlag överutjämningsavgift på
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4.2 Nuvarande system

År utjämningssystemen för kommunergällandeinfördes de1993 nu
199192:FiU29, rskr.del bet.199192:15O II,och landsting prop.

landsting respektive kommunerförTidigare199192:345. systemenvar
reformeradesprinciper. detefter likartade Iuppbyggda systemetnya

tidigare ordningen förmedan denemellertid ordningen för kommunerna
vissa justeringar.landstingen behölls med

avskaffa allmännabeslut såväl denreformen fattadessamband medI att
avräkningsskatten. Vidareskatteutjämningsavgiftenoch särskilda som

statsbidrag huvuddelen detspecialdestinerade ochavskaffades rad aven
skatteutjämningsbidraget.extra

specialdestinerade statsbidrag däravskaffadeslandstingenFör sex
till utgifts-överfördesmiljoner kronorbelopp 308motsvarande 1om

Bidragensjukvårdshuvudmännenersättningar tillför vissa m.m.ramen
beredskapsplanläggning, färdtjänst,verksamhetsområdenaavsåg omsorger

kollektiv lands-särskolor, ochutvecklingsstörda, särvuxpsykisktom
skatteutjämningsbidrag.bygdstrañk del extraav

Kommunsystanet

långtgående inkomst-bygger påUtjämningssystemet för kommunerna en
garanti-kommunerUtgångspunkten för allautjämning. är gemensamen

uppräknade medelskatte-% denden 127nivå. För år 1993 avcavar
imed utgångspunktårligen bidragsramkraften. Riksdagen fastställer en

samhällsekonomiskaförenligt med detbedömsvad utrymmetvarasom
blir därmed resultat vadGarantinivånför kommunerna. ett av som ryms

inom ekonomiskaden ramen.
tillskottet skatteunderlagberäknasUtjänmingsbidraget att avgenom

fastställd enhetlig skattesats. Denmed för varje länmultipliceras en
utgångspunkt i skatte-fastställts medenhetliga skattesatsen harlänsvisa

Till kronorutjämningssystemet. dessa 16från det tidigaresatstaket per
grund äldrere-skattevåxlingssatsema påsedan lagtsskattekrona har av

för kom-reducering gjorts med 5 %formen varefter att geenm.m.,
ñr ökat skatteunderlag.incitament verkaekonomiska att ettmunerna

varierade mellan ochenhetliga skattesatserna år 1993 16,91länsvisaDe
iskattekrona.kronor18,93 per

strukturella faktorer.avdrag för vissatillägg ellerFör bidraget görs
utifrån strukturkostnadsindex.nominella beloppberäknasDessa ettsom

befolkningsgleshet ochåldersstruktur, social struktur,Indexet bygger på
fåbefolkningsminskning kan dessutommedklimat. Kommuner ettstor

landsting.motsvarande försärskilt tillägg sättpå som
preliminärt belopp baserat påUtjämningsbidraget utgår ett upp-som

för varjeutjämningsbidraget fastställsslutligaräknat skatteunderlag. Det
skatteunderlaget ñr bidragsåret är känt.det slutligakommun när
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Landstingssystemet

skatte-utgårlandstingiingårintekommunerochlandstingFör som
följande sätt.utjåmningsbidrag på

skatte-följandegrundgarantimotsvarande gällerlandstingenFör som
landstingensmedelskattekraften. Inom paranteskraft i angesprocent av

1992.skattekraft åregna

118100Stockholms lån
99100Uppsala län
97100länSödermanlands
95Östergötlands 100lån
92100länJönköpings
91100länKronobergs
89103länKalmar

105 93länBlekinge
89100länKristianstads
98100länMalmöhus
93100Hallands län

100 98Bohus länochGöteborgs
94Älvsborgs 100län
89100länSkaraborgs
94107länVärmlands

97Örebro 103län
100103Västmanlands län

94107länKopparbergs
107 96länGävleborgs
115 99Västernorrlands län
125 91Jämtlands län

95129länVästerbottens
141 101lånNorrbottens
117 81Gotlands kommun

98100Malmö kommun
106100kommunGöteborgs

landstingsvarjeårligenberäknasgrundgarantinutgångspunkt iMed
ellertillägggrundgarantin medskattekraft. utgörsDengaranterade av
sjuk-förkostnaderlandstingetsinverkanáldersstrukturensföravdrag

vård.
för kost-indextalgrundvalberäknas påavdragellertilläggDetta av

primär-iläkarbesökvård,psykiatriskkorttidsvård,somatiskförnader
medberäknasIndextalenvård.sjukhusansluteniläkarbesökochvård

vårddagargenomsnittligt antaluttryckerstandardtal res-hjälp somav
45-15-44,0-14,i åldersgruppernai riketinvånareläkarbesökpektive per

medmultiplicerasStandardtalen anta-och däröver.80 år65-7964, samt
respek-föråldersgrupp,respektiveilandstingetiinvånare summeraslet

uttryckerIndextaletinvånare.antaletmeddividerasochverksamhettive
jämförtutnyttjandegradenberäknadesålundadenverksamhetvarjeför
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med motsvarande tal för hela riket. fyra indextalenDe vägs medsamman
utgångspunkt i sjukvårdshuvudmännens totala kostnader för deexterna
nämnda ändamâlen. Tillägget eller avdraget utgörs det sammanvägdaav
indextalet, minskat med multiplicerat100, med sammanlagda externa
kostnader för ifrågavarande verksamheter invånare i riket divideratper
med medelskattekraften och medelskattesatsen för före bidragsåret.året

För varje landsting folkmängd under den femårsperiodensenastevars
har minskat skall tillägg för den befolkningsminskninggöras över-som
stiger % folkmängden vid fernårsperiodens2 början. Tillägget mot-av

% medelskattekraften40 för varje vilkenmed minsk-svarar av person
ningen under den femårsperioden överstiger %.2senaste

landsting får skatteutjämningsbidragEtt det skatteunderlagetom egna
understiger det garanterade skatteunderlaget. Bidraget till-motsvarar
skottet skatteunderlag multiplicerat med den för landstinget fastställdaav

förskattesatsen bidragsåret i den den intemån överstiger visst förett
varje landsting fastställt skattesatstak. De högsta Skattesatser skallsom
tillämpas fastställs regeringen. Hänsyn skall därvid till överens-tasav
kommelser mellan respektive landsting och kommuner inom landstings-
området ändrad fördelning uppgifterna inom området jämteom en av
åtföljande förändrad fördelning den sammanlagda landstings- ochav
kommunalskatten. Dessa högsta skattesatser fastställtshar med utgångs-

i förpunkt alla landsting tak på 13,50 kronor skatte-ett gemensamt per
Ädelreformenkrona. Justeringar har gjorts till följd och frivilligaav

huvudmannaskapsförändringar för särskolan och psykisktomsorgema om
utvecklingsstörda. Skattesatstaken föruppgår närvarande till följande
kronor skattekrona.per
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11,70landstinglänsStockholms
11,30landstingUppsala läns
10,83landstingSödermanlands läns
11,65Östergötlands landstingläns
11,50landstingJönköpings läns
10,75landstinglänsKronobergs
10,80landstinglänsKalmar
11,55landstingBlekinge läns
11,20landstinglänsKristianstads
11,05landstinglänsMalmöhus
9,95landstingHallands läns
9,73landstinglänsBohusochGöteborgs

10,65Älvsborgs landstingläns
10,80landstinglänsSkaraborgs
10,45landstinglänsVärmlands

landsting 11,30Örebro läns
10,60landstingVästmanlands läns
9,57landstinglänsKopparbergs

11,50landstinglänsGävleborgs
10,45landstingVästernorrlands läns
10,95landstingJämtlands läns
10,85landstinglänsVästerbottens
10,15landstinglänsNorrbottens

psykisktföröverföringför ansvaret omhar skett omsorgerSkattevåxlingar av
till kommunernautvecklingsstöda

till-bidragetlandstingiingår motsvararinte ettkommunFör somen
bidragsåretförmed skattesatsenmultipliceratskatteunderlagskottet av

sådanOmskattekrona.kronor11,20överstigerintedenmån eni den per
dockskallskattekronakronor28,60understigerskattesats perkommuns

mellanskillnaden%med 39minskasskattesatsentillåtnahögstaden av
skattesats.kommunensochskattekronakronor28,60 per

regleringarEkonomiska

mellanregleringarekonomiska statentillämpasoch 19941993årenFör
avdragi formskatteunderlag ettändratförkommunsektomoch avm.m.

valts förregleringsavgifter har attmedMetodenskatteinkomstema.från
vidblivit falletskulleintevilketlandsting,ochkommuneromfatta alla

utjämningssystem.nuvarandeibidragengenerelladereducering aven
Ominvånare.kronor3891994âravdragetlandstingen utgörsFör perav

skulleskett,intevilketutdebitering,höjt sinhadelandstingnågot
bl.a.harRegleringamainvånare.kronor571utgjortsavdraget perav

inkomstbeskatt-iavdragsbestämmelserändradeföljdtillbestämts av
arbetsgivaravgifter.lagstadgadeförändradeochningen
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För år 1993 genomfördes samhällsekonomiskt motiverad indragningen
2,25 miljarder kronor från landstingen. Det skeddeom reduceringgenom

den allmänna sjukvårdsersåttningen.av
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bidrags-5 för kommunalaMålen

utjämningssystemoch

i Huvuddelen kommunernas och landstingensInnehållet korthet: av
likvärdigobligatoriska uppgifter med kravverksamhet påutgörs av

oberoende ochnaturlig motsättning ñnns mellan lokaltservice. En
utjämning får bl.a. ställas behovetstatlig styrning. Graden motav

landsting öka sinekonomiska incitament för kommuner och attav
subventioner skattehöjningar kanskattekraft. undvika bl.a.För att av

oberoende kommunalskatteñrändringar. Stats-utj ämnin göras avgen
regleringarviktigt instrument förbidragsgivningen utgör statensett

skattefinansieradelandstingens Detkommunernas och utrymme.av
genomföra huvudmannaskapsföråndringarfinns intresse kunnaattav

neutralt skall enklaekonomiskt sätt såsamt att systemenett vara
möjligt.och förutsägbara som

Stat-kommunrelationen1

framgår den folkstyrelsen1974:152 svenskaregeringsformenAv att
representativt och parlamentariskt statsskickförverkligas samtettgenom

lagstiftande maktenkommunal självstyrelse. Riksdagen har dengenom
medel skall användas.till ochbeslutar skatt hurstaten statenssamt om

initiativrätt för olikai kommunala självstyrelsen bestårdenKärnan av en
beskattningsrätten.initiativrätt förbunden medåtaganden. är näraDenna

kommunalaolika kommunala initiativ förverkligas. DenDärmed kan
kan med lag lämnaemellertid inte oinskränkt. Riksdagensjälvstyrelsen år

landstingens verksamhet. Någonolika föreskrifter kommunernas ochom
statliga och denför ansvarsfördelningen mellan denprecis gränsmer

fårinte lämplig dennakommunala nivån har dra, utanansetts att anpassas
den kommunala ochskilda förhållanden tiden. I själva verkettill över är

nivån djupt integrerad.den statliga
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uppgifterobligatoriskaFrivilliga och

har lämnat kom-expanderat kraftigt. Statenservicen harkommunalaDen
uppgifter. Huvuddelenrad olikaålägganden förlandstingoch enmuner

obligato-kan hänföras tilllandstingens verksamhetochkommunernasav
landsting utföralåta kommuner ochvaltuppgifter.riska Att attstaten

de visat sigförklarasoffentliga servicen kanhuvuddelen den attavav
resurseffektivt samtidigtsmidigt och sättuppgifternautföra påkunna ett

förankringpolitisk kunnat uppnås.lokalmål omsom
delas in iverksamhet kan således tvålandstingensochKommunernas

dvs.uppgifter ålagtsförstakategorier. utgörsDen staten,som avav
uppgifter kom-sådanauppgifter. andra utgörsobligatoriska Den av som

deninitiativ till och utgörsjälvaoch landstingen egent-tar sommunema
uppgifter.dvs. frivilligakommunala självstynelsen,i denliga kärnan

kommunsektorn visar sig inteochintegreringen mellanDen nära staten
sidan. denden finansiella Trotslagstiftningssidan också påbara på utan

kommunalskatt spelarfinansieringen medhuvudsakliga staten genom
landstingens och kommunernasviktig roll förstatsbidragomfattande en

bidragsgivning och allmängenerellförutsättningar.finansiella Genom
mellan kommunernasingen finansiell åtskillnadidagutjämning gör staten

uppgifter.och frivilligaobligatoriskalandstingensoch
kommunsektom starkaochintegreringen mellanDen nära staten ger

intressemotsättningar.vissa naturligaocksåberoendeförhållanden men

Kommunala intressen

förnaturlig fålandsting finns strävanochkommuner ansvaretHos atten
siguppgifteroffentligamöjligtmycketså varasom man anseravsom

kanbred förståelse förför. finns ocksåväl skickade Det att ansvareten
tillgodoses.nationella intressen kanstyrningmedföra viss statlig så atten

landsting fåhos kommuner och såSamtidigt finns det strävan att storten
och regionala poli-Därmed kan lokalamöjligt.handlingsutrymme som

lokat eller regionaltbetydelse. Frånprioriteringar få störretiska ett
ekonomiskaintresse möjligaperspektiv det finnas störstapolitiskt kan av

disponera detkan gällaförhållande till Detoberoende i attstaten. egna
situationen bestäms be-den finansiellaskatteunderlaget eller att av egna

ekonomiska regle-diverse statligaavgifterskatter och änslut snarareom
ringar.

Statliga intressen

såväl kommunernasperspektiv finns intressenstatligtFrån styraattett av
natio-i tillgodoseekonomiska utvecklinglandstingensoch stort attsom

Samtidigt har det kommunalaolika områden.intressennella på ansvaret
demokratin.effektivitet och Statenför kostnadsansvar,betydelsestoren

till enbart det ärsin styrningdärför anledning begränsahar att som
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ingårnationella intressen. I dettaviktiganödvändigt för tillgodoseatt
samhällsekonomin iför stort.statens ansvar

uppgifterfullgöra sina pålandsting skall kunnaochkommunerFör att
tillräckligaekonomiska möjligheter ärderasdet viktigtbra sätt är attett
tilli förhållandeför långtgående kravinte ställereller att staten resurs-

landstingensoch plane-såväl kommunernasunderlättaFör attramama.
finns detoch kommunsektommellanöverläggningamaring statensom

fastaerhålls efterkommunsektoms inkomster såockså intresse attav
möjligt.principer som

5.2 Utjämning

Likvärdig service

förlikvärdig servicekrav god ochplanet ställs pådet nationellaPå
kommu-för rad verksamheterbostadsortinvånarna oberoende somenav

bedriver.och landstingner
inte baraskall komma till stånd behövslikvärdiga servicedennaFör att

i dettaekonomiska förutsättningar. En delocksålagstiftningsâtgärder utan
kommunsektom hänsynutjämning inomstatsbidrag ellerär taatt genom

behov. deli inkomster och En ärförutsättningartill skilda attannan
landstingens verksamhetochställs kommunernasde krav påavväga som

ekonomiskatillgängligadeti förhållande till utrymmet.
förutsättningar skulle krav påekonomiskautjämningUtan statensav

kommunalskattbetydande skillnader iservicen leda tillkvalitet ilikvärdig
eller lands-landsting. kommuneller Omolikamellan kommuner etten

tillräckligt skatt kan inte hellerhögsig kunnating inte skulle uttaanse
ställerde långtgående kravMedtillgodoses.de nationella kraven staten
utjäm-dock diskuteras hur långtutjämning. kanDetbehövs det därför en

sig.ningen bör sträcka

omfattningUtjämningens

ochenbart bistå kommunerutjämning kanutgångspunkt förEn attvara
upprätthållade kanekonomiska förutsättningar sålandsting med attsvaga

bidrag till dessaservice. skulle kunna skegodtagbar Detta genomen
ekonomiska för-de med starkarelandsting medankommuner ellersvaga

skatteunderlag.verksamhet medfinansiera sinutsättningar skulle eget
utjämning ñr obligato-långtgåendeutgångspunkt kanEn vara enannan

åtgärder skullefinansielladärvidriska uppgifter. Tanken att statensvore
Frivilliga åtaganden frånverksamhetsregleringen.medöverensstämma

ochvariera i ändamålsidan, kanoch landstingenskommunernas som
för utjämning.inte läggas till grunddäremotomfattning, skulle

skillnader i in-helt utjämnautgångspunkt kanYtterligare attvaraen
kostnadsskillnader.ochstrukturella behovs-komstförutsättningar och

skillnader i kommunalautjämning kansådanbakomTanken attvaraen
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effektiviteti avgifter,skillnaderendast skallutdebiteringar motsvaras av
servicegrad.och

finansieringUtjamningens

skall ñ-hur utjämningensammanhanget åriuppkommerfrågaEn som
ifrån inkomsttagare kom-omfördelninginnebärutjämningnansieras. All

muner invånarnaförutsättningar tillekonomiskamed godalandstingoch
kan teknisktlandsting. Utjämningenochkommunerekonomiskti svagare
utjämnings-för kunna lämnainvånarnabeskattarutformas så attatt staten

respektivekommunernadirekt mellanutjämningen skerbidrag eller att
särskilthjälpatill endastutjämningen begränsaslandstingen. Om ut-att

tillvägagångssåttetenklastelandsting torde detochkommunersatta vara
omfattas utjäm-landsting skallochalla kommunerstatliga bidrag. Om av
omfattar alla ellerstatliga bidragsig antingentänkakanningen somman

olika resultat det gäl-Alternativen närutjämning.inomkommunal geren
reel-finansiering medan deoch statligkommunalfördelningen mellanler

bli ungefär desamma.kanekonomiska effekterna

kommunalaOlika intressen

kommuner ochvarierar mellan olikafördelningsfrågomaiIntressena
det finnasekonomiska förutsättningar kanmedlandsting. demFör svaga

landsting medochutjämning. För kommunerlångtgåendeintresse av en
intresse inte heltdet finnasförutsättningar kanekonomiskagoda attav

tillutjämning. knutetlångtgående Närafördelarförlora dessa genom
avgifter finansieratillinställning finnasnegativkandetta att genomen

förbörfinnsuppfattning ärutjämning. En ensamtatt staten svarasom
behöver.landsting det tillskott deochkommuneratt svagarege

Regeringsuttalanden

och lands-för kommunerstatsbidragssystemendepropositionenI om nya
sina utgångspunkter.regeringendel199192: 150, IIting prop. angav
för kommunernastatsbidragsystemetviktigt syfte med detEtt varnya

Bidragetförutsättningar mellan dem.ekonomiskalikvärdigaskapaatt mer
inteskatteinkomster ochkomplement till kommunernasskulle utgöra ett

Skillnader ibedriver.kommunenvilken verksamhetberoendegöras av
avgifter och effek-i service,skillnadersikt speglaborde påskattesats

tivitet.
enligt proposi-fått innebärmed tiden harkommunernarollDen som

omfattandestruktur harstorlek,tionen alla kommuner oavsettatt osv., en
för Allarelativt lika alla.service tordegrundläggandekärna varasomav

ekonomiska för-vissa grundläggandedärförbordekommuner garanteras
medborgarna i kommunenverksamhetför klara denutsättningar att som
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utjämningregeringenenligtmotiveradeDettakräva. avkunnabör en
förutsättningar.ekonomiskaiskillnaderna

tillbidraganfördeskompletteringsproposition statensattårsI 1993
i utde-skillnadersådanajämnatillsyftarlandsting utoch attkommuner

förhållan-strukturellaskattekraft ochiskillnaderpåberorbitering som
varje kommunsådantavspeglaskallutdebiteringiSkillnaderden. som

skall fungerautjämningenFöröver.påtagligt rår attlandstingoch mera
omfattas.landstingochkommunerallabör

tillväxtSamhällsekonomisk5.3

landsting har be-ochför kommunerutjämningssystemenochBidrags-
olikasamhällsekonomin sätt.påitillväxtenförtydelse

Utjämningsgrad

utjäm-gradensamhällsekonomin äritillväxtenförviktig aspektEn av
beslutindividensenskildedenñr såvälbetydelsehavilket kan somning,

skulle skillna-utjämningagerande. Utanlandstingensochkommunernas
pååterverkandirekthåll fåolikapåinkomsterinvånarnasi an-derna

kom-eller påkvalitetochomfattningservicensoffentligadentingen
få be-skulleskillnaderSådanaavgifter.kommunalaochmunalskatter

bostadsort.ocharbetevalindividersenskildaförtydelse av
lands-ochför kommunersbetydelseockså hautjämning kanGraden av

förförutsättningareller attstimuleraviljaochmöjlighettings att ge
till-gällakanekonomi. Det attlänets t.ex.ellerutveckla kommunens
bo-förvärvsarbete,underlättarserviceutbyggdvälhandahålla somen

ellernâringslivsutvecklingförinsatserdirektaellerstadsförsörjning
utveckling.regional

kommu-innebärskatteunderlaget attökaincitamentekonomiskt attEtt
betydelse.med sådaninsatserutbyteekonomisktfårlandstingoch avner

in-landsting förloraellerkommuntotal kan ettutjämningen ärOm en
Därföravgifter.ökadeellerbidragminskadetäktsökningen genomgenom

nivåtill lägresättasutjämningssystemikompensationsgradenkan ett en
kompensa-skattekraftstillväxt. Omförincitament% för100än att ge

% ökarskattekraft är 80iskillnaderñrutjämningendvs.tionsgraden
ökadedetpåutdebiteringen%princip med 20iintäkternasåledes av

beroende påolikablir dock någotEffektenskatteunderlaget. manom
Statligautjämning.inomkommunalellerutjämingsbidragstatligatillämpar

skattekraftengaranteradeför dennivånpåbyggerutjåmningsbidrag att
skattekraftlandstingsochkommunersenskildasamtligaligger över egna

utjämning endastinomkommunalvidnivångaranteradedenmedan upp-
effekternaekonomiskadeinnebärmedelskattekraften. Det attt.ex.tillgår

reduce-skattekraftmed lågkommunellerlandstingför enavegenett en
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rad kompensationsgrad blir betydligt större med statliga utjämningsbidrag
än vid inomkommunal utjämning.

Statsbidragens utformning

Även statsbidragens utformning har betydelse för det ekonomiska hand-
lingsutrymmet i kommuner och landsting. Med frihetsgrader Ökarstora
möjligheterna till effektiviseringar, vilket påverkar tillväxten i samhälls-
ekonomin antingen lägre utgifter eller och bättre service.genom mer

Genom utgår generellaatt verksamhetsbidrag när-pengarna utansom
ändamålsbestämning alla i påse kan kommunernamare pengar en- -

och landstingen göra prioriteringar så de används påatt ettav resurserna
effektivt sätt. Just kommunernas och landstingens för radansvar en om-
råden, kan eller mindre beroende varandra, och möj-som vara mer av
lighet till prioriteringar mellan olika verksamheter är grunden för deras
effektivitet utförare statliga ålägganden. Det förutsätter docksom av som
tidigare nämnts betydande handlingsutrymme, vilketett bestämsäven av
lagstiftningens utformning.

Före det statsbidrags- och utjämningssystem infördes år 1993nya som
förekom rad specialdestinerade bidrag. Dessa kunde starkt stimu-en vara
letande för viss utveckling de nödvändigvis förknippadesutan medatten
detaljerade regler i lagstiftningen. Kritik riktades dock de i vissamot att
fall alltför utgiftsstimulerande och de också kunde begränsaatt kom-var

eller landstingens möjligheter organisera verksamhetenatt påmunernas
lämpligt utifrånsätt de lokala förhållandena. Genom inordnandet av spe-
cialdestinerade statsbidrag till kommuner och landsting i generelltett
bidragssystem ökade kommunernas och landstingens finansiella hand-
lingsutrymme samtidigt statsbidragens tidigare utgiftsstimulerandesom
effekt kunde undvikas.

Syftet med inordnandet tidigare specialdestinerade statsbidrag i denav
generella bidragsgivningen kommunerna möjlighet bestäm-att attvar ge

utformningen och prioriteringen mellan de verksamheter harma av man
för. Det ökade lokalaansvaret ansågs också bidra till ökatansvaret ett

medborgerligt Därigenom skulle bättre förutsättningarengagemang.
skapas för nödvändig utveckling och förnyelse i kommunerna och fören

effektivisering och samordning mellan olika verksamheter.en
De krav och önskemål vill ställa verksamhetenpåstaten skulle isom

första hand iuttryckas lagstiftningen eller andra ställningstagandengenom
från statsmaktemas sida, exempelvis i samband med uppföljning och
utvärdering kommunernas och landstingens verksamhet.av

När det gäller lagstiftningen tillämpas huvudsakligen s.k.numera ram-
lagar där rad tidigare deltaljbestämmelser avskaffats. komplementSomen
till ramlagstiftningen finns dock s.k. pluslagar detaljeradesom anger mer
bestämmelser för vissa områden. Genom sådana lagar har det bl.a. varit
möjligt vissa målgrupper tydligtatt angivna rättigheter.ge

Finansiella bidrag och lagstiftning kan komplettera varandra för att
uppnå önskat resultat. Genomett generaliserat utjämnings-ett och stats-
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för alla kom-tillskapasförutsättningarekonomiska attkanbidragssystem
lik-god ochsina invånareerbjudaskall kunnalandstingeller enmuner

dock använ-kan ävenStatliga bidragviktiga områden.servicevärdig på
uttaladmindreellerverksamhetsstyrningdirektfördas mergenommer

avsaknad ekono-sininnebär iändamål. Dettill olika attkoppling tur av
verksamhetsstyr-tilllederolika verksamheterför attstyrmedelmiska

generaliseringochavregleringlagstiftning. Enviafår skefrämstningen
lokaltökattill totaltinte ledadärförbehöver settbidragsområdet ettpå

lagstiftningenviaregleringamahandlingsutrymmeregionalteller om
ökar.

avseendeni dessalandsting harrespektiveför kommunerUtvecklingen
specialde-förekomstenlandstingentakt. Fördelvis olikaiskett avvar

betydligt mindre änreforminnan 1993 årsredanstatliga bidragstinerade
delvisocksåverksamhetsstyrning harstatligFråganför kommunerna. om

sjukvården därochhälso-domineras sta-Landstingenkaraktär.olika av
vård-och krav påmålvilar allmännautsträckning påistyrning stortens

reglerarkommunernaFörprofessionella kompetens. statenpersonalens
ñrdel-innehåll ochgällerdirekt detnärverksamheterolikadäremot mer

ning.

Utgiftskontroll5.4

Ekonomiska regleringar

haroch landstingkommunerförutjämningssystemenochStatsbidrags-
uppgifter. dessastabiliseringspolitiska Iförviktig betydelse statensen

utgifterskattefrnansieradeutvecklingförverkauppgifter ingår att aven
samhällsekonomiskamed dei balanssysselsättning äroffentligoch som
landstingens ekono-ochkommunernasRegleringarförutsättningarna. av

blandtill följddettavid sidan annatocksåskermiska avutrymme om
förstatsbidragenfrnansieringsprincipen innebärs.k. attden anpassassom

ändradbeslutstatligaolikaekonomiska effekterneutralisera omatt av
verksamhet.

verksamheter kanallaförñnansieringsansvar sta-kommunaltMed ett
landstingochvolymutvecklingen i kommunerpåverkafrämst genomten

finansierings-deladestorlek. Detbidragensgenerelladeförändringar av
ochsidan kommunernaandraoch åsidanmellan å statenansvaret ena

sina skattesatser.bestämmasistnåmna kandock deinnebärlandstingen att
kommunalaför dencentralbeskattningsrättentidigare ärnämntsSom

tillfälliga skatte-tillämpasig kunnadockharsjälvstyrelsen. Staten ansett
stopp.

regleringar via bidrags-ekonomiskavidtakunnaskallFör att staten
omfattaslandstingochalla kommunerkrävsutjämningssystemenoch att

dem.av
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Opåverkbara bidrag

Awecklingen produktionsanknutna specialdestinerade statsbidragav
Äveninnebar vissa stimulanser till volymökningar avskaffades.att ett

utjämningssystem kan dock sådana stimulanser bidraget ökar tillge om
följd skattehöjning hos kommun eller landsting. Det gällerettav en
särskilt vid statliga utjämningsbidrag med höga nivåer för garanterad
skattekraft vissockså i vid inomkommunalmån utjämning. För attmen
undvika effektdenna kan utjämningsbidragen oberoendegöras deav en-
skilda kommunernas eller landstingens beslut enhetligt fast-attgenom
ställda skattesatser tillämpas tillskottpå skatteunderlag. Därmed blirav
också skattesänkningar lockande eftersom bidragen då inte minskas.mer

Regeringsuttalanden

Regeringen har uttalat utifrån samhällsekonomiska hänsyn böratt staten
fastställa riktlinjer för omfattningen den skatteñnansierade verksam-av
heten i den kommunala sektorn. För detta bör bidragsram i sin helheten
kunna fastställas, vilket inte möjligtår med dagens för lands-system
tingen. Regeringen har vidare uttalat bör hållbart på siktatt systemet vara
så ekonomiska regleringar kan ske förändringaratt statensgenom av
bidrag omfattande alla kommuner och landsting. Kommuner och lands-
ting skall inte kunna påverka regleringsbeloppen visst beteende.genom

5.5 Ansvarsförhållanden

Medborgarperspelcti vet

Ur medborgarperspektiv finns intresse för den enskilde kunnaett att ut-
öva möjliga inflytande deöver livsbetingelsema. Från dennamesta egna
utgångspunkt bör beslut fattas på så låg samhällsnivå möjligt. Dettasom
talar bl.a. för kommunalt handlingsutrymme. Samtidigt kan dockett stort
medborgarna intresserade offentlig service fördelas påatt ettvara av
likvärdigt För undvikasätt. bostadsorten och dess ekonomiskaatt att
förutsättningar på avgörande sätt avgör standarden kan det därförett
krävas statliga insatser. Vid sidan detta finns intresse inte be-attom av
höva betala nödvändigt i skatt.änmer

Ur medborgarperspektiv viktigtär det också det klartpå ochett att ett
tydligt framgårsätt det politiska för olika frågor ligger.ansvaretvar
Styrsystemen bör därför långtså möjligt utformas så politiska kravatt
riktas den politiska nivå har det faktiskamot ansvaret.som

Systemen bör också utformadeså de till sin uppbyggnad ochattvara
funktion är så lättbegripliga möjligt.som
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stat-kommunRelationen

regeringen och åochsidan riksdagenmellan årelationernaFör att ena
smidigtfungera sålandstingen skallochsidan kommunernaandra som

börtydligaoch Styrsystemetklaraansvarsförhållandenamöjligt bör vara
ñnansieringsansvaretochhur kostnads-till bl.a.välsåledes anpassatvara

återkommandemotverkaanledningdetfinnsVidaresig. attfördelar
lösaskanidiskussioner frågor permanentochöverläggningar mersom

i styrsystemet.

vudmannaskapsskillnaderHu

önsk-utformas såbör ocksåutjämningenoch attStatsbidragsgivningen
landstingochkommunermellanhuvudmannaskapsförändringarvärda

för kommunerbidragsförândringenkandagensmotverkas. Iinte system
ñnnsskatteväxling. Detvidbli olikalånlandsting irespektive storett

fak-dessapåverkashuvudmannaskapsföråndringarrisk förockså att av
bedrivaskickadär bästhuvudmanvilken attinte enbartochtorer somav

bi-totalakravetuttalatRegeringen har att statensverksamheten. som
följdtillskattevåxlingarpåverkasskallintei ländragssumma avett av

huvudmarmaskapsförândringar.

förutsägbarhetoch5.6 Hållbarhet

kommunsektom börförutjämningssystemetochbidrags-statligaDet vara
ochför kommunernödvändigt försvårarinte ändetutformat så att mer

Ärutveckling.ekonomiskasin systemetöverlandsting göraatt prognoser
osäkerhetsfak-betydandemedgrunder ellerkompliceradepåuppbyggt

poli-såbör ocksåförsvåras. systemensådanakan varatorer prognoser
ekono-undvika ändrademöjligt förstabilaekonomiskttiskt och attsom

landsting.för kommuner ochbetingelsermiska

Målkonflikter5.7

ochstatliga bidrags-for detställsutgångspunkterochmålDe uppsom
konflikt mediavseenden kommai vissakanutjämningssystemet

varandra.
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Förhållandet stat-kommun

grundläggande motsättning gäller förhållandet mellan kom-En ochstat
utjämning ekonomiska regleringarStatlig och begränsar den kom-mun.

landstingen får intemunala självstyrelsen. Kommunerna och självständigt
bestämma sin ekonomi direkt beskattning eller avgifter i ñrhâllan-genom
de till sina invånare. kan dock naturlig konsekvensDetta ses som en av

huvuddelen kommunernas och landstingens verksamheter utgörsatt av av
uppgifter. fördelning finansierings-från ålagda Med dagensstaten av

kommermellan och kommunsektom dock bidrags- ochansvaret staten
inverka obligatoriskautjämningssystemen på såväl frivilligaatt som

åtaganden i kommuner och landsting.

Utjämning och incitament

utjämning för kommunernas och landstingens skatteñnansie-Graden av
till ekonomiska incitamentring i viss motsättning verka förstår att en

skattekraften. driven utjämningförstärkning En långt kan därför verkaav
begränsande för den ekonomiska tillväxten i samhällsekonomin.

Likvärdighet och opáverkbar utjämning

Likvärdiga ekononomiska förutsättningar för kommuner och landsting
i motsättning önskemål bidrag avgifterviss eller i utjäm-står mot attom

ningssystemet inte skall kunna påverkas kommunerna och landstingen.av
bidrag eller avgifter innebär subventioner skatte-Konstanta t.ex. att av

höjningar undviks och kan hållas i ekonomisk balans,att systemet utan
överskott. innebär dock värdet förändrade utdebi-under- eller Det att av

teringar bestäms i direkt relation till det skatteunderlaget i stället föregna
till utjämnad nivå. innebär också den faktiska kompensations-Det atten
graden för enskilda kommuner och landsting bestäms varierandeav av-
vikelser utdebiteringenmellan den och den skattesats tillämpasegna som
i utjämningen. avsnitt 6.3Se
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ämningInkomstutj6

har valt övervägai korthet: Utredningen närmareInnehållet att
finansierad utjämninginomkommunaltstatligt elleralternativen av

huvudmannaskapsför-hanteraskatteinkomster. Förkommunala att
lika grunder för kommunerutjämningen byggtsändringar har upp

och lands-omfattar samtliga kommunerUtjämningenlandsting.och
uppgifter Bi-ålagda frånutgångspunkt i derasting staten.samt tar

för enskildaopåverkbara detutjämningen görsavgifter idrag eller
enskilda kommunen.denlandstinget eller

skatteväx-problemen meduppmärksammasdirektivutredningensI
vissa ochbidragsregler kommunerverkandeautomatisktlingar, samt att

utjämningen.omfattaslandsting inte av
skillnader ilandsting utjämna förförskallEnligt direktiven systemet

betingade kostnader. Kommunsystemetsstrukturelltoch iskatteinkomster
del för-därvid förebild. Till dengrundkonstruktion börtekniska vara

utjämningssystemet för kommunernaförinnebär konsekvenserslagen
möjlighetenUtredningen bör övervägaredovisas.särskiltskall detta att

och landsting itill kommunerbidragsgivningeninordna gemensamtett
system.

kommunalutredning6.1 Finansdepartementets om
inkomstutjämning

förändringar inom bl.a.beslutades antal störreUnder hösten 1992 ett
Eftersom des-framåt.för ochtransfereringssystemen år 1993skatte- och
beskattningen,kommunalaförpåverkar underlaget denförändringarsa

fast-övriga intäkter,kostnader ochockså kommunernasi vissa falloch
kommunsektorn. Förmellan ochekonomisk regleringställdes statenen

och lands-miljarder kronor in från kommunerdärför 10år 1993 togs ca
ochomfatta alla kommunerreglering skulledennating till För attstaten.

metod förutomvaltför och 1994landsting har åren 1993staten som,en
minskasskatteinkomsternainnebärstatsbidrag,vissa indragningar attav

hareller landstinget. Deti kommuneninvånarevisst beloppmed ett per
för regle-särskilt instrument dessanödvändigt skapasåledes varit ettatt
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konstruktion ochnuvarandemedbidragssystemenringar, eftersom om-
inte kanlandsting och därförochalla kommunerfattning inte når an-

regleringar.generellavändas för
199293:l50 uttaladekompletteringsproposition prop.årsI 1993

eftersträvas,bidragssystem börochstabila skatte-regeringen att mer
från tilllångsiktigt hållbar nettoströmmöjliggör statenvilka av pengaren

ekonomiskañr framtidadärigenomochkommunsektom utrymmeger
utredningsarbetefmansieringsprincipen. Ettbl.a.till följdregleringar av

revi-Olika metoder förmöjligheter.belysa olikai syfteaviserades att
proposi-därvid belysas. Iskulleoch bidragssystemetdering skatte-av

omfördelasskatteunderlaginnebärmetoddelstionen nämns attsomen
innebär basen förmetoddelskommunsektom tillfrån attstaten, somen

Även olikaandra metoder,beskattningen breddas.kommunala samtden
Utredningsarbetet skullebelysas.skulle kunnametodernavarianter på

bli erfor-kanförändringar i bidragssystemenvilkainnefattaockså som
i kraft 1995.skulle kunna träda årförändringarEventuelladerliga.

sintillFinansdepartementetgenomfördesUtredningsarbetet somav
kommunförbun-från Svenskamed tjänstemänarbetsgrupphjälp hade en

församlings- ochkyrkansLandstingsförbundet, Svenskadet, pastorats-
Statistiska centralbyrån.ochRiksskatteverketKyrkofondenförbund, samt

inkomstutjäm-Kommunalpresenterades iUtredningsarbetet rapporten
1993:68.alternativa modeller Dsning -

förstamodeller utvecklats. DenalternativatänkbaraharI rapporten tre
ñr kommunerna be-utjämningssystemnuvarandeinnebärmodellen att

detbegränsninghållbartlångsiktigthålls, görs avgenom enmermen
modellen innebär oförändratandraskatteunderlaget. Denkommunala

linan-med inomkommunaltdelvisskatteunderlag ett nytt system enmen
tredje modellen inne-landsting.och Denutjämning för kommunersierad

utjämning i kombinationfinansieradinomkommunaltmedbär ett system
kommunalt skatteunderlag.breddatmed ett

kompensations-utifrånberäkningarna lägremodeller gjordessamtligaI
95 % för kommunerna. För% för landsting ochnuvarandegrad 100än

tillämpadeför landstingen% medantillämpades 80kommunerna man
motiveradeslandstingennivån för50 %. Den lägrealternativen och80

förskattekraft mindre kommunernai är änskillnadermed derasatt egen
i skatteunder-förändringarlika mycketdärför inte påverkasoch deatt av

till-skattesatserhur högaKompensationsgraden bestämslaget. somav
och landstingenstill kommunernasutjämningen i förhållandeilämpas

utdebiteringar.egna

kommunaltinkomstutiämning begränsatmedBibehållen ett
skatteunderlag

till inkom-beskattningen begränsaskommunalainnebär denModellen att
s.k. brytpunkteninkomstskatt, denför statligtill skiktgränsenster upp

brytpunkten höjs deninkomster över1993. För600 kronor år stat-190
statliga skatteinükternaökadefrån till 50 %. Deinkomstskatten 20liga
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motsvarandebeloppefter minskning medkommunsektorn,återförs till ett
för garanteradhöjda nivåerekonomiska regleringar,nuvarande genom

skattekraft.
garanterade skatte-nivån för denskulle enligt1995För år rapporten

ochför kommunernamedelskattekraftentill % förkraften 138uppgå av
högstavid % kompensationsgrad. Denlandstingen, 80% för121 egna

till % förför och llltill % kommunerskattekraften skulle uppgå 120ca
jämföraskan medskatteunderlaget. Detefter reduktionenlandsting enav

förändringrespektive %skattekraft 163 120högsta utan avomegna
skatteunderlaget.

oförändratinkomstutjämning ochfinansieradInomkommunalt
skatteunderlag

oförändrat skatteunderlagmedutjämningssysteminomkommunaltEtt
följande.innebäraenligtskulle rapporten

skattekrafti utgångslägetoch landstingAlla kommuner garanteras en
medelskattekraften i riket. kommuneruppräknade Dedenmotsvarande

medelskattekraften fårskattekraft överlandsting haroch en egensom
landstingtill kommuner respektiveskatteinkomstersinadelavstå aven

medelskattekraften. Ujämningssystemetskattekraft undermed en egen
Statsbidrag kanneutralt förprincip finansiellti ettär staten. utges som

buffert ñr ekonomiskaoch utgörainvånare,generellt bidrag, t.ex. enper
regleringar.

förbetalar utjämningsavgift ochlandstingochFör de kommuner som
plusminus länsvis skattevåx-utdebiteringenriksgenomsnittligavilka den

utde-huvudmannaskapsförândringar överstiger denföljdling till egnaav
särskild spårregel innebärinföras,enligtbiteringen bör rapporten somen

utdebiteringen alter-% denmaximeras till 80avgiftsgradenatt av egna
landstinget således be-eller fårlandsting.nativt 50 % för Kommunen

landsting de skatteinkomsteralternativt 50 % för%hålla 20 av som
uppák-% denskatteunderlag ligger 100hänför sig till det över avsom

medelskattekraften.nade

skatteunderlagfinansierad utjämning breddatochInomkommunalt

breddas det kom-inomkommunal utjämningalternativet fördet andraI
statsbidragenför fysiska samtidigtskatteunderlagetmunala sompersoner

Utjäm-skatteinkomstema.till de ökade kommunalaminskas i relation
alternativet.i det föregåendeningen sker i övrigt på sättsamma som

hänföra den kommunala be-skatteunderlagetbredda ärEtt sätt attatt
medan avdragentill deras bruttoinkomstskattningen fysiskaav personer

för. Enligtskattereduktiontillgörs rapportenstaten svararsomom en
principerna förbetydande ingrepp iförändring innebäraskulle sådanen

tekniska praktiska kom-medföra ochinkomstbeskattningen och dessutom
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plikationer. kommunal beskattning bruttoinkomster skulleEn därförav
kräva särskild utredning.en

kommunerna skulle statsbidragen 1995 reduceras frånFör år 38 till
miljarder kronor. landstingen skulle återreglering till3 För statenen om

miljarder kronor blir nödvändig landstingens totala intäkter skullell om
oförändrade.vara
alternativ inte innebär ingreppEtt är, enligt attrapporten,som samma

betala kommunalskattemedel baserat den taxerade förvärvsinkom-påut
vid beskattning enskilda individermedan den taxerade förvärvs-sten, av

inkomsten reduceras med grundavdraget. Statsbidragen till kommunerna
skulle därvid reduceras till miljarderår 1995 9 kronor medan åter-en

reglering miljarder kronor skulle behöva frän7 göras landstingen tillom
för oförändrad nettoinkornst.staten att ge

Effekter alternativen i Finansdepartementets utredningav

iSamtliga modeller Finansdepartementets utredning innebär allatre att
landsting omfattaskommuner och utjämningen och ekonomisktettav

incitament för ökning den skattekraften begränsadav egna genom en
kompensationsgrad. De ekonomiska incitamenten verkar dock olikanågot

eftersom inkomstökningari modellerna över den s.k. brytpunkten fâr be-
tydelse för kommunernas och landstingens inkomster i modellerna med
inomkommunal utjämning inte i modellen med statligt utjämnings-men
bidrag där inkomster brytpunkten heltöver beskattas staten.av

Modellerna med statliga utjämningsbidrag vid begränsat kommunalt
skatteunderlag och inomkommunal utjämning vid oförändrat skatteunder-
lag innebär statsbidrag. statsbidragennettoström Om successivten av
minskar vissa eller landstingkan kommuner falla utanför utjämningen i

utjämningsbidrag.modellen med statliga I inomkommunal modell ären
utjämningen långsiktigt hållbar eftersom den finansieras inom den kom-

sektorn. kan situationenmunala Däremot uppkomma statsbidragenatt
följd indragningartill ekonomiska försvinner och avgifterersätts medav

från landstingen intekommunerna eller särskilda åtgärder vidtas förom
i öka statsbidragsvolymen.sådant läge Vid inomkommunal utjäm-att ett

ning och breddat kommunalt skatteunderlag krävs dock nettoregleringen
från landstingen till redan i utgångsläget.staten

Modellerna inomkommunalmed utjämning underlättar skatteväxlingar
eftersom landsting och kommuner får totala skattekraft. model-Isamma
len med statliga utjämningsbidrag dock olikauppstår nivåer för den
garanterade skattekraften hos kommuner respektive landsting. Det inne-
bär utjämningsbidragens omfattning förändras skatteväxlingatt om en

till bidragsberäkningen.läggs grund för
planeringsförutsättningamaDe bästa för kommuner och landsting ger

modellen med breddat kommunalt skatteunderlag eftersom intede blir
lika idagpåverkade ändrade grunder för inkomstbeskattningen.som av

planeringsförutsättningar modellen med begränsat kommunaltSämst ger
skatteunderlag på grund osäkerhet den s.k. brytpunktens utveck-av om
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förkommer kompenserasoch landstingenling och kommunerna attom
detta.

alternativYtterligare

utvecklas i Finansdepartementetsde modellerUtöver rapporttre som
första alternativet dagensalternativ. utgörsytterligare Dettvå avanges

avdrag för skatte-kompletterat medför kommunernautjämningssystem
utjämningsbidraget. Alla kom-garantinivån föröverstigerinkomster som

utjämningen. andraomfattas Detlandsting skulle därmedoch avmuner
kommunal bas-inkomsttagare skulle betalaallaalternativet innebär att
medel återförsstatsskatt varefter dessaenhetligverksamhet genom en

fördelningskriterier.enligt vissatill kommunsektom

6.2 Avgränsningar

framgårLandstingsekonomiska utredningentilläggsdirektiven till attAv
parlamen-underlagen för denförslag utgörautredningens ettavses av

till utjämning för kom-beredningens slutliga förslagtariskt sammansatta
direktivparlamentariska beredningensrespektive landsting. Denmuner

indirekt betydelse för Landstings-blir därmed ävendir. 1993:137 av
utredningen.ekonomiska

beredningen statsbidrag ochparlamentariskadirektiven till denAv om
följande för inkomstutjämningen:kommunsektom målutjämning i anges

respektive landsting bör till-ämningen för kommunerInkornstutj vara-
förutsättningarför likvärdiga ekonomiskalångtgåenderäckligt att ge

basverksamhet, givetreglerad kommunalbedriva statenatt nor-av
effekti-service, avgifter ochi fråga struktur,mala förhållanden om

vitet.
långsiktigt hållbar och inte beroendeInkomstutjämningen bör avvara-

bidragsnivå.nuvarande
landsting bör bidragsför-kommuner ochVid skatteväxlingar mellan-

för landstinget respektive kommunernabli likaändringen stor sam-
i län.mantaget ett

inomkommunal utjämning och breddatgäller den modell förNär det
finns angiven i Finansdepartementetsskatteunderlagkommunalt som

i beredningens direktivinkomstutjämningkommunalrapport angesom
principiellt mycketförändring skulle innebärasådan ett stort avstegatt en

ñr delar skattesystemet.idag grunden Detfrån vad utgör stora avsom
beredningens vidareutveckla denna modell.ingår därför inte i uppdrag att

skatteunderlag skulle kommunernaMotiven för breddat göraattett vara
mindre beroende statliga bidrag och förändringar ioch landstingen av

Landstingsekonomiska utredningens meningskattesystemet. Enligt torde
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vidta de ekonomiska åtgärder frånförhindradet dock inte staten att som
utgångspunkter påkallade. frånhändasamhällsekonomiska Attt.ex. anses

förenligtskulle heller inte med dess över-sådana möjligheterstaten vara
offentliga sektorns och samhällsekono-gripande roll det gäller dennär

basbreddningden med taxeradutveckling. Vidare bör beaktasmins att
utvecklats i Finansdepartementetsbruttoinkomstinkomst eller rap-som

inkomstutjämning i båda fallen leder till betydandekommunalport om
landstingen till för ekonomiskt neutraltåterregleringar från att ettstaten

viss andelkommunerna skulle däremotutfall skall Föruppnås. en av
Återregleringama från landstingen skullestatsbidrag bli kvar.nuvarande

regeringen uttalat nettoströmmed det målinte överensstämma om ensom
kommunerna lands-avgifter inte bör ochstatsbidrag, dvs. tas utatt avav

ske förändringarregleringar bör i ställettingen. Ekonomiska genom av
omständigheter enligt utredningenstalarstatsbidragens storlek. Dessa

sådan föränd-alternativ med breddat skatteunderlag. Enmening ettmot
utjäm-för väl fungerandeinte heller förutsättning uppnåring är att etten

anledning inte i onödan föränd-det finnasningssystem. Dessutom kan att
eftersom det i sig ekonomiskakommunala skatteunderlagetdet gerra
enskilda inkomsttagare mellanomfördelningseffekter mellan såväl som

Utredningen har denna bakgrund inteeller landsting.kommuner mot
införande inomkommunalfunnit anledning närmare överväga ettatt av

skatteunderlag.utjämning med breddat kommunalt
utjäm-basskatt skulle innebäraAlternativet med statskommunal att

respektive landstingen sker kom-ningen mellan kommunerna attgenom
alternativdirekt statlig finansiering. Dettabeskattning medmunal ersätts

utredningens uppdragLandstingsekonomiskainte förenligt medär att
i skatteinkomster, vilketutjämning skillnaderföreslå försystemett av

kommunal beskattning.förutsätter
för kompletterat medutjämningssystem kommunernaMed dagens av-

överstiger garantinivån skulle nettoströmskatteinkomsterdrag för ensom
skulle avdrag ytterligare försvårainte Vidare dessastatsbidrag uppnås.av

Ordningen skulle inte hellerskatteväxlingsproblerxratiken.lösning aven
mellanformtydliga principer utgöravila på några snarast stat-utan en av

utjämning. Utredningen harutjämningsbidrag och inomkommunalliga
alternativ.inte utveckla sådantdärför valt ettatt

Landstingsekonomiskaavgränsningar för utred-dessa återstårMed
grundmodeller. första modellenDenningen närmare överväga två taratt

kompletteras föri för kommunernautgångspunkt dagens attsystem men
och för det statligaskall omfattas utjämningen totalaalla landsting attav

i huvudman-län inte skall påverkas skillnaderutjämningsbidraget avper
inomkommunal utjämningandra modellen bygger pånaskap. Den utan

skatteunderlaget.förändringar det kommunalaav
direktiv bör inkomstutjäm-parlamentariska beredningensEnligt den

inte beroende nuvarande bidrags-ningen långsiktigt hållbar och avvara
grundmo-skiljer sig tidigare de tvånivå. detta avseende nämntsI som

utjämning förut-med statligt finansieraddellema åt att ett systemgenom
landsting skallstatsbidragsvolym för alla kommuner ochsätter attstoren

inkomstutjämningen i inomkommunal modellbli bidragstagare medan en



65InkomstutjämningSOU 1994:70

inte beroendesåledes alls ärkommunsektom ochinomfinansieras av
direk-Iandstingsekonomiska utredningenshänsyn tillstatsbidrag. Med

börnuvarande för kommunernaiutgångspunkten börtiv systemtasatt
utjämningsbidrag belysas.alternativ med statligadock även ett

6.3 Reglerade skattesatser

tillskottbidrag baserade påske enbartInkomstutiämningen kan avgenom
skatteunderlagmed avgifter överi kombination påskatteunderlag eller

efter kommunalt relateradeavgifter beräknasBidrag ellerviss nivå.en
och landstingenskommunernaskanskattesatsen: Det ut-t.ex. egnavara

för utjämningen. Regle-reglerade Skattesatserdebiteringar eller statenav
tillämpning kommunernaskan skering skattesatsen tex. avgenomav

vissa eller direktutdebiteringar till takeller landstingens genomuppegna
utjämningen.ñrsärskilda Skattesatserfastställda

utjämningen kan flera.ireglerade skattesatserMotiven för vara

utgiftskontrollStatlig

medförde det bl.a.utjåmningssystemeninfördes iskattesatstakNär att
utgifter. förhandökade Med påtaken inteskattehöjningar över statens en

nuvarande bidrags- ochsker ibidragsram det sättbestämd statlig på som
totalaemellertid intepåverkasför kommunernautjämningssystem statens

inte heller ske kommunernasskulleutgifter skattesatserna. Det omav
utjämningsbidrag.grund för beräkningenutdebiteringar lades till avegna

skattekraft bli beroende såvälför garanteradnivåernaDäremot skulle av
utdebite-nivån de kommunalapåtillgängligt statsbidragsutrymme som

ringarna.
sjâlvñnansierat. Vidi principinomkommunalt utjämningsystem ärEtt

landstingens utdebiteringar förellerkommunernastillämpning egnaav
eller underskott uppkommavissa mindre över-utjämningen skulle dock

olika för kommu-genomsnittliga utdebiteringen äri densystemet om
respektive riksgenom-skattekraft under övermedeller landsting enner

snittet.

skattehöjningarMotverka

för motverka skattehöj-också tillämpaskanSärskilda skattesatser att
reglerade skattesatser iskattesänkningar. Med heltningar och stimulera

inte iavgifter, åtminstone någoninte bidrag ellerutjämningen påverkas
enskilt landstings skatte-enskild ellerutsträckning, kommunsstörre av en

anpassning deske eventuellpåverkan kan ärförändring. Den avensom
medelutdebiteringen.förändringartillreglerade skattesatserna av

3 14-0744
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förskattehöjningar ochdessa incitamentbör dockDet motattnoteras
invånareskatteintäktemaförändringenmedförskattesänkningar att perav

eftersom denkommunalskattesatsenförändringvidblir olika avsamma
Kommunalskatteskillnader kanskatteunderlag.endast tillämpas på eget

effek-i service,skillnader enbartavspeglingbli direktdärmed inte aven
i skatte-påverkas skillnaderocksåeftersom deavgiftsnivåtivitet och av

kan dessaskattesatserför helt regleradeskattesatstak i ställetMedkraft.
incitamenteni tallSamtidigt minskar dock såeffekter bli mindre. mot

skattesänkningar.förskattehöjningar och

kommunselaornOmfördelningar inom

i bidragssystemetreglerade Skattesatserinföramotiv förYtterligare attett
betalalandsting fårellerkommunerandramotverkakan attatt envara

sinlandsting höjervisstviss kommun ellerbidragsökning för ettatt en
och landstingenseffekten kommunernasblirkommunalskatt. Detta om

avgifter. skattehöj-bidrag och Engrund ñrtillskattesatser läggsegna
eller lands-till övriga kommunerbidragende statligainnebär dåning att

Vid inomkom-konstanta.skall hållaskostnaderreducerasting statensom
demotverkaseffekt kunnaskulle dennautjämningmunal staten togom

utjämnings-överskott iunder- ellermindrekonsekvensernaFinansiella av
utjämningsbidrag kan reglerademed statligamodellVidsystemet. en

kommunalskattehöjningar.urholkasbidragenmotverkaskattesatser att av
till ñrând-inteutjämningenireglerade skattesatsernadeOm anpassas

kompensationsgraden.dockmedelutdebiteringen förändrasiringar

SkattesatsersärskildaellerTak

och särskildaför landstingenskattesatstaktillämpasdagensI system
särskildaskattesatstak ochmellanVid valetför kommunerna.skattesatser

mellanform mellanskattesatstak utgörkan konstaterasSkattesatser att en
intei utjämningssystemetsärskilda skattesatserochutdebitering somegen

i för-full utjämninghellerintekontrollekonomiskfull engermenger
med reglerade SkattesatserProblemenutdebiteringar.tillhållande egna

sin helhet fastställda sär-utifrån iföljandei detutjämningen belysesi
skattesatser.skilda

Kompensationsgrad

praktiken inteupprätthålls iutjämningenisärskilda skattesatserMed en
kom-nivå Er allalägre% eller någonkompensationsgrad 100viss om

länsvisautdebitering denlägre änmedlandsting. kommunEnochmuner
inomkommunaltutjämningsavgift ibetalar ettenhetliga skattesatsen som

skatteunderlagökat%inte behålla 20fårutjämningssystem ettt.ex. av
kompensa-innebärkompensationsnivå. Det%med 80 atti ett system
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% för undvikaligga väsentligen undertionsnivån i måste 100 attsystemet
landsting vid till-eller förlorar skatteinkomsterrad kommuneratt enen
möjlighet också införa spärreglerskattekraften. En ärväxt att somav

skattekraftsökningar. spärregler urhol-utfallet Med sådanagaranterar av
stabilitet enhetliga länsvisa skattesatser innebäremellertid denkas som

riktning tillämpai praktiken ändras i attmotatt systemet egengenom
utdebitering i utjämningssystemet.

Även statliga utjämningsbidrag påverkas den fak-modell medvid en
relation till detiska kompensationsgraden den utdebiteringensav egna

Är utdebiteringen högrei utjämningen. denreglerade skattesatserna egna
blirnivån blir kompensationsgraden lägre medan denden regleradeän

utdebiteringen den reglerade nivån.den är lägre änhögre om egna
således betydelse för hur mycket kommunKompensationsgraden har en

skattekraftsökning.landsting får behålla Detta dockeller måsteett av en
utjämningsgrad. Kompensations- ellerskiljas från totalasystemens av-

ellergiftsgraden tillskott skatteunderlag på skatteunderlagtillämpas på av
inomkommunal utjämning. Eftersom dettamedelskattekraften vidöver

blirdet totala skatteunderlaget således den totalaendast utgör delen av
respektive landsting betydligt högre.utjämningsgraden mellan kommuner

landstingkan belysas exempel: Om harDetta ettett en egengenom
medelskattekraften och får utfyllnad tillskattekraft %på 80 av upp

medelskattekraften med kompensationsgrad % blir den% 90100 av
96. Vid given kommunalskattesats fårtotala utjämningsgraden 98 en

skatteinkomster genomsnittet försåledes detta landsting % lägre än2
landsting.

totala utjämningsgraden blir iTill detta kommer också den olikaatt
utjämningsbidrag eller inomkommunalmed statliga utjämning.systemen

innebär betydligtutjämningsbidrag tillskottEtt med störresystem av
utjämning.inomkommunal Kompensations-skatteunderlag jämfört med

del skatteunderlaget vid statliggraden tillämpas därmed på större aven
utjämningsgraden blir vidutjämningsbidrag. totala således lägreDen

inomkommunal utjämningstatliga utjämningsbidrag vid vidän samma
kompensationsgrad.

Skatteväxlingar

upprätthållasEnhetliga nivåer skattesatserna i utjämningen kan intepå om
huvudrnannaskapsfördelningen skiljer sig mellan länen. Vid den s.k.
Ädelreformen differentieringama utifrån faktiskagjordes de kostnader

ekonomiska utfalletöverfördes inom respektive län, för det totaltattsom
landstinget i länet. Medskulle bli neutralt mellan och kommunernasett

inte genomsnittligasådant tillvägagångssätt upprätthålls emellertid denett
eftersom servicenivåer, avgiftsnivåernationella utgångspunkten, skilda

skillnader effektivitet slår igenom i skattesatserna i utjämnings-och i
svårigheterna upprätthålla och revi-Dessutom bör beaktas attsystemet.

tiden. Vidare har diffe-dera differentieringama korrekt sätt överpå ett
Ädelreformen tillvid skett hänsyn kostnadsñrdel-rentieringama utan
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i linje med denförvisso liggervilketi länmellan kommunernaningen ett
betydandekan skapautgångspunktenenhetliga nationella om-sommen

in-situationklara dennaFörvissa kommuner.stållningsproblem för att
kostnadsutjämning. Proble-mellankommunalövergångsvisförde staten en

utjäm-skattetak iistället tillämpalindrasmöjligenkan attgenommen
differentieringar sådanaviddockuppstår ävenProblemningssystemet. av

tak.

Bedömning

således radskaparutjämningssystemeniskattesatserReglerade pro-en
utredningens meningEnligtfördelar.derasmåste vägasblem motsom

ochopåverkbara bidraglandstingochför kommunerdock kravet påbör
reglerade skattesatserproblemdeöverordnatbetraktasavgifter somsom

väsentligtdockavgifter harbidrag ochopåverkbaramedför. Frågan om
och högautjämningsbidragstatligamedibetydelsestörre ett systern

därinomkommunal utjämningskattekraft vidängaranteradnivåer för
mindre.blir betydligtbidragen

ämningsgrad6.4 Utj

landsting ochallañrkan utformasskatteutjämningssystem attEtt ge
beskattning. Detför sinförutsättningarekonomiskakommuner samma

ochi hela riketinvånareskatteunderlagkommunaltinnebär lika stort per
i utjäm-utdebiteringar tillämpaslandstingensochkommunernasatt egna

eller iutjämningsbidragensinnebäraemellertidskulleDetningen. att
bli beroendeomfattning skulleutjämningsavgiftemasfallförekommande

skulleutdebiteringar. Detlandstingensellerenskilda kommunernasdeav
skatteun-vid tillskottskattehöjningarförstimulerandeverkasini avtur

fall utjämnings-avgiftsfinansiering i deförstimulerandeochderlag
inom kom-omfördelningseffekter uppståskulleVidareavgifter erläggs.

givetutdebiteringsförändringarföljd att systemetmunkollektiven till av
ekonomisk balans.ihållasskall

Även ochenskilda landstingoberoendeavgifteroch görsbidrag avom
utjämningssystem kunnadockutdebiteringar skulle ettkommuners egna

dock hur såuppkommerutjämning. Fråganfullständigfrånutgå enen
utgångspunkt kanmotiveras. Enutjämning kanekonomisklångtgående

skall betalainvånarna intemeningeni denfördelningspolitisk attvara
landstingensellerkommunensberoende påkommunalskatthögolika re-

landstingensrespektivekommunernasOmfattningenskattekraft.lativa av
i frivilliga åtagan-skillnaderberoende påvarieradockkanverksamhet

fall innebärariksgenomsnitt skulle i såbasis attutjämning påden. En av
ändå skullefrivilliga åtagandenvissaavståttlandstingochkommuner som
omfattandemedmedan andradelar,i dessautjämningomfattas av en

offentligahögreför dennaomfattasskulle stan-åtaganden intefrivilliga
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utjämningen bör sådandärförrimlig utgångspunkt ärdard. En att avse
respektive landstingen.hos kommunernaverksamhet är gemensamsom

faktiskvarierandebetydande problem uppståskulleDessutom genom
utdebite-skillnader mellanfall beroendekompensationsgrad i olika på

i utjämningssystemen.skulle tillämpasde skattesatserringar och som
utdebitering skattesatsen ilandsting med underochAlla kommuner en

intäkter ökningar skattekraf-förlora påutjämningssystemet skulle t.ex. av
iutdebiteringar skattesatsernalandsting med överochKommunerten.

skattekraftsök-överkompenserade vidstället bliutjämningen skulle i
ekono-skulle också innebära avsaknadutjämningningar. En allmän av

skattekraft.landsting stärka sinför kommuner ochrniska incitament att
likaallmän utjämning till eko-mening kan inteEnligt utredningens en

landstingen förenas medför ochförutsättningar kommunernanomiska
ekonomiska incitament förbidrag och avgifteropåverkbarakrav på samt

med de oklara utgångspunktematillsammansekonomisk tillväxt. Detta
utgångspunktenligt utredningenför utjämning görallmän att en annanen

bör väljas.
offentligaför denlandstingenochKommunerna merparten avsvarar

människor. Huvuddelen derasdirekt till enskildaservice riktas avsom
syfte med lagregle-särskilt lagreglerad. Ettsamtidigtverksamheter är

likvärdig service oberoendegod ochringarna oftast tillskapaär att aven
kommunernas och landstingensHuvuddelenenskildes bostadsort.den av

för nationell politik. Förobligatoriska inomuppgifter såledesår enramen
service för invånarna skall uppnåslikvärdigriksdagens målatt om en

kanförutsättningarna finns för detta. Detekonomiskakrävs bl.a. deatt
utjämningssystemen.åstadkommas genom

kärna hos kommunerobligatoriska uppgifterna utgörDe en gemensam
utsträckningfrivilliga åtagandena kan irespektive landsting. störreDe

rimligtutredningens mening med överens-också enligtvariera. Det är en
likvärdig service för kom-kravstämmelse mellan sidan påä statensena

sidan omfattningenverksamheter och andraoch landstingens åmunernas
blir avvägningar hurutjämningen.ekonomiska På så sättden omav

sig via statliga åtgärder kommunerutjämningen bör sträckalångt mot
landsting konsekventa.och mer

utgångspunkt iutjämningensåledes valt förUtredningen har taatt
innebärobligatoriska verksamheter. Detlandstingens och kommunernas

skatteñnansieradeomfattar hela detutjämningen intesåledes att att om-
regionalafrivilliga föråtagandenrâdet. Undantaget är attt.ex. genom

näringslivsbefråmjande åtgärder stimulera denellerutvecklingsinsatser
Å landstingensidan kan kommuner ochekonomiska utvecklingen. andra

ekonomiskt sådana insatseravgränsning få visst utbytemed denna ett om
verkningsfulla.blir
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6.5 Gemensamma utgångspunkter för modellerna

Utformningen båda modellerna för utjämning utredningende valtav som
statliga utjämningsbidrag respektive inomkommunalbelysanärmareatt -

utjämning bygger vissa utgångspunkter.på gemensamma-

omfattande allaUtjämning

utjämningen skall likvärdiga ekonomiska förutsättningarFör krävsatt ge
alla landsting och kommuner omfattas. Det innebär för medettatt system

statliga utjämningsbidrag samtliga landsting och kommuner skallatt vara
bidragstagare. Med inomkommunal utjämning omfattas samtliga i utjäm-
ningen antingen bidragstagare eller avgiftslämnare.som

för total skattekrafLika nivå

Inkomstutjämningen bör syfta till skapa likvärdiga ekonomiska förut-att
sättningar varför det inte bör ske differentiering garantinivåer fören av
skattekraften mellan olika delar landet. Utjämningsbidrag baserasav

tillskott skatteunderlag till nivå. Avgifteralltså på av upp en gemensam
vid inomkommunal utjämning baseras skatteunderlag garanti-på över
nivån. Utjämning ñr strukturella behovs- och kostnadsskillnader bör ske
i särskild ordning.

för obligatoriska uppgifterUgämning

Utjämningen fullt för respektivesker kommunernas landstingensut ge-
uppgifter.obligatoriska Varierande frivilliga åtaganden läggsmensamma

inte till grund för utjämningen.däremot
avgränsning fårdenna den skattekraftens utvecklingGenom egna en

viss betydelse för inkomsternas storlek. Därmed iuppnås någon mån
ekonomiska incitament för kommuner och landsting verka för tillväxtatt

sin skattekraft.av

Opáverkbara bidrag eller aigifier i uçiämningen

Utjämningsbidrag eller -avgifter opåverkbara för enskilda kommunergörs
landstingoch reglerade Skattesatser tillämpas tillskottpåattgenom av

alternativtskatteunderlag, skatteunderlag medelskattekraften vidöver
inomkommunal utjämning. innebär den faktiskaDet nivån påatt t.ex. ett
landstings utdebitering utdebiteringsförändringeller inte påverkar bidrag
eller avgifter. kanPå så sätt också ekonomiska obalanser i utjämnings-



Inkomstuüämning 71SOU 1994:70

omfördelningar inom kommun-motverkas. kan gälla såvälDetsystemet
utjämningen.under- eller överskott isektom totalasom

utifrån de obligato-i utjämningen bestämsDe reglerade skattesatserna
medelutdebiteringen i riket ñr kommunerriska verksamheternas andel av

utgångspunkt sedan justeringar irespektive landsting. denna görsFrån
mellan kommuner och lands-fördelningen de reglerade skattesatsernaav

avvikande ansvarsfördelning mellan huvud-ting inom de län harsom en
normalfördelningen.i förhållande tillmännen

Neutrala skatteväxlingar

följd huvudmannaskapsförändringar mellan lands-Skatteväxlingar till av
omfattningenskall inte påverka den totalatingen och kommunerna av

avgifter i utjämningen. innebär den eller de huvud-bidrag eller Det att
skattevåxling också inbe-viss verksamhet vidövertarmän en somsom

lika utjämningsresursergrips i utjämningssystemet skall tillföras mycket
Även i detfrån vilken verksamheten förs förlorar.den huvudmansom

avgifterutjämningsavgifter betalas skall den totala dessafall summan av
neutrali-sådana skatteväxlingar. För uppnå sådaninte påverkas attav en

utjämningen för landsting kommu-vid skatteväxlingar bör såvältet som
grunder.uppbyggd på sammaner vara

statsbidragens utvecklingautomatikIngen i

i statliga utgiftemas utveckling skallundvika automatik deFör stats-att
i utjämningssystemet. Riks-omfattning inte reglernabidragens styras av

årligen kunna bestämma statsbidragsvolymenregering bör alltsådag och
till samhällsekonomiska krav och ekonomiska regle-med hänsynenbart

ringar.

statsbidragNettoström av

statsbidragUtredningens modeller uppbyggda nettoströmår så att en av
ingen inget landsting avgifter tillSåledes erlägger kommun elleruppnås.

staten.
kanstatsbidrag till samtliga landsting och kommunerGenom utgåratt

ekonomiska ske förändringar statsbidragens omfatt-regleringar genom av
ning.
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obligatoriskaandelen6.6 Beräkning av
verksamheter

riketGenomsnitt i

tillverksamheter innebär hänsynobligatoriskatillAvgränsningen att tas
dvs. kost-nettokostnader,och kommunernaslandstingensderas andel av

generella bidrag. Kost-kommunalskatter ochfinansieras mednader som
specialdestinexade statsbidragavgifter ellermedfinansierasnader som

ingående i bilagaFörfarandet beskrivsnettokostnaden.inte iingår mer
5-

ochobligatoriska uppgifterna läns-i delandstingen inräknasFör re-
verksamhet,bamtandvárd, socialprimärvård,gionsjukvård, omsorger

färd-gymnasieutbildning, kollektivtrafik,utvecklingsstörda,psykisktom
förvaltning.centraldelartjänst, sjukresor och av

kollektivtrafik, grundskola,ochinräknas vägar,För kommunerna gator
och familjeomsorg, äldreomsorg,individ-barnomsorg,gymnasieskola,

förvaltning.delar centraloch hälsoskyddn1iljö-räddningstjänst, samt av
obligatoriska verksamheternasberäknat desålundaUtredningen har

förlandstingen och till 85 %till % förnettokostnadema 93andel av
vid införandetberäkningarnaAvsikten med ärkommunerna. ettatt av

särskildanivån för deingångsvis bestämmautjämningssystemnytt
justeringarutjämningen. Löpandeiskall tillämpasSkattesatser avsom

omfördelningar tilli formdärefter endast skebördessa skattesatser av
bör därförobligatoriska verksamheterAndelenskatteväxlingar.följd av

medelutdebiteringen förtill detta ochMed hänsyni runda tal. attanges
landstinget i Stockholmsutdebitering förpåverkas höglandstingen av en

avrundas nedåt tilllandstingsandelenkollektivtrafiken börtill följdlän av
%.90

från %utjämningenvalt för utgå 90Utredningen har således att av
medelutdebite-från %för landstingen och 85medelutdebiteringen av

ringen för kommunerna.

avvikelserLänsvisa

och lands-ansvarsfördelningen mellan kommunernakanenskilda länI
Utredningen har övervägt hän-riksgenomsnittet.tinget avvika från att ta

kostnadsför-räkenskapsuppgifter beräknautifråntill detta attgenomsyn
mellan landstinget och kommu-obligatoriska uppgifternadelningen för de

emellertid utjämningensinnebärsådant förfarandei länet. Ett attnerna
i betydandeinom länenlandstingen och kommunernafördelning mellan

avgiftsfinansiering, servicenivåskillnader igrad skulle påverkas av av
fördelningenresursutnyttjandet. skulleeffektiviteten i Dessutomoch

funnit möj-redovisningsprinciper utredningen inteolikapåverkas somav
neutralisera.lighet att
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skill-förjusteravalti ställetutredningenbakgrund har attdennaMot
och lanstingetmellan kommunernahuvudmannaskapsfördelningennader i

i utjäm-beaktatshittillsskatteväxlingssatserdei olika län somgenom
Ädelrefor-följdtillskatteväxlingarsåledesDetningssystemen. avavser

psykisktförhuvudmannaskapsförändringen ut-och omsorger ommen
eftervisserligen bestämsskatteväxlingssatser harvecklingsstörda. Dessa

reglergällandei bl.a.utgångspunktmedmellanförhandlingar parterna
utjäm-tillskatteväxlingssatserdessa nyttettutjämningen. Attför anpassa

mellanöverläggningarförnyade parterna.torde förutsättaningssystem
begränsadfåjusteringarsådanabedömning skulleutredningensEnligt en

kom-landstinget ochmellanutjämningenfördelningenförbetydelse av
olika län.imunerna

inkomstutiämningen bördet i tasövervägtocksåUtredningen har om
betydelseekonomiskhuvudmannaskapsskillnader störretillhänsyn av

kollektivtrafikenutjämningssystem. Förnuvarandeibeaktatsintesom
principskulle isådan komponentinbyggaskillnader. Attfinns sådana en

i vissa län.och kommunernalandstingetmellanskatteväxlingarförutsätta
kollektivtrafikeninomkostnadsskillnaderstrukturellaämningenutjFör av

huvudmanna-normalfördelningfrånvalt utgåutredningenhar att aven
och tilltill dettaMed hänsyn attoch kommuner.landstingmellanskapet

skullelandstingochför kommunerkommunalskattenden sammantagna
in sådan komponent.byggaintevaltutredningenoförändrad harbli att en

huvudmannaskapsskillnaderbeaktavaltsåledesharUtredningen att
skatteväxlingardeutifråni olika länlandstingen och kommunernamellan
skatteväxlingarFramtidautjämningssystem.nuvarandein ibyggtssom

hittills skett.motsvarande sättutjämningen påiinkan byggas som

utjämningsbidrag6.7 Statliga

tekniska grundkon-kommunsystemetsdirektiv börutredningensEnligt
underemellertidärkommunernasförebild. Ocksåstruktion systemvara

beredningenparlamentariskaför stats-denomprövning inom omramen
ñrändringarkommunsektom. Treutjämning inom typerochbidrag av

möjligtså näramodelltänkbarbelysaförbör göras an-att somsomen
för kommunerna.till dagensknyter system

obligatoriskainämntsutgångspunktenförsta bör tasdetFör som ovan
kommu-samtligavidtas sååtgärderbörandraFör det attverksamheter.
vidtas sååtgärdertredje bördetFörblir bidragstagare.landstingochner

skatteväxlingar.påverkasintebidragssummantotaladenatt av
förnivåbygger på garante-för kommunernaämningssystemet attUtj en

statsbidragsvolymentillgängligautifrån denskatteunderlagrat genereras
förtillgängligadagensMed utrymmenreglerade skattesatserna.och de

garantinivå förtillräckligt hög attdock intestatsbidrag vareengenereras
skall bli bidragstagare.landstingsamtligaellerkommunersamtligasig

denskattekmft överlandstingetsellerligger kommunensvissa fallI ga-
resultatet.blirrantinivå som
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kommuner och landstinginordna de hamnaFör tenderaratt attsom
statsbidragsvolymenutanför utjämningen krävs kanökas. Det skeatt ge-

kommunala skatteunderlaget begränsasdet och kommuneratt attnom
förlandsting kompenseras detta statsbidrag.och ökade Ett lämp-genom

ligt begränsa det kommunala skikt-sätt kan skatteunderlaget tillattvara
statlig inkomstskattför 186 600 kronor taxeringsåretgränsen 1994.

innebär således inkomster den skulleDet över s.k. brytpunkten enbartatt
statlig inkomstskatt.bli föremål för Om bortlallet kommunal beskatt-av

höjningning dessa inkomster ersätts med procentenheterpå 30 påen av
blir den högstaden statliga inkomstskatten marginalskatten 50 %

vilket ligger i linjeexklusive kyrkoskatten, med intentionerna bakom
Statsbidragssummorna för utjämningsbidrag tillskattereformen. kommu-

respektive landsting ökas alltså de statliga intåkts-motsvarandener
statligaökningama denna höjning den inkomstskatten.avav

Med utgångspunkt i förhållandena år 1994 betyder det statsbidrags-att
miljarderskulle till och 16,4 kronor för kommu-uppgå 47,0summorna

landstingen. därvidrespektive Hänsyn har tagits till beslutade eko-nerna
utredningens förslagnomiska regleringar inordnande all-samt ettom av

sjukvårdsersåttning och bidrag för sjukresor i de generella statsbi-män
för landstingen.dragen

totala omfattning bestäms efter ekonomiska regleringarStatbidragens
statsbidrag enligt följande.och inordnande av

Statsbidragssummor6.7.1Tabell

miljarder kronor

KommunerLandsting

38,07,6Dagensstatsbidrag, brutto
1510,1Brytpunktsökning
-6,7-3,4Ekonomiska regleringar

2,1 0lnordning statsbidragav
47,016,4Nya statsbidragssummor

utjdessa utgångspunkter beräknas ämningsbidragenFrån för landstingen
enligt följande:och kommunerna

Steg1

miljarderStatsbidragssummorna 47,0 och 16,4 för kommuner-a kronor
respektive landstingen läggs bidragssumma,till totalsammanna en

miljarder kronor.63,4

förReglerade skattesatser utjämning bestäms riksnivå utifrån deb
obligatoriska verksamheternas andel finansieringen via kommunal-av

generella statsbidrag medelutdebiteringen sektorskatter och samt per
följande:enligt
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Regleraderiks-Medelut-oblig-Andel vdebitering Skattesatsergatoriska
verksamheter

15,6918,460,85Kommunerna: x- 10,3011,440,90Landstingen: x- 25,99Totalt:-

Steg 2

utjämning till kom-förreglerade skattesatsenUtifrån den sammantagna
förstatsbidragssummanoch den totalaenligtlandstingoch ovanmuner

efter denstatsbidragen länlandsting fördelasochkommuner gemen-per
till.räckerskattekraftgaranterade pengarnasamma

Steg3

landstingen ochlän mellanstatsbidragssummanfördelasI detta steg per
i länet.kommunerna

statsbidragennormalfördelningiutgångspunktenInledningsvis tas aven
statbidrag ñrrelationen mellanfördelning utgörsför varje län. Denna av

landstingen och25,5 % förriksnivå, dvs.pålandstingen och kommuner
74,5 % ñr kommunerna.

till följdi justeraslänetstatsbidragssummanNormalfördelningen avav
innebärlandstinget. Detochmellan kommunernaskatteväxlingar att

huvudmannenhos den tidigareverksamhetenstatsbidragsandelen för
fördelningenprocentuellahuvudmännen. Dentillöverförs de avnya

gällerlandstinget och kommunernamellani länetstatsbidragssumman
skatteväxling sker.fram tills dess en ny

redanförst hänsyn tillordningdennainförandeVid tasett genom-av
till följdutjämningssystemen, dvs.in ibyggtsslcattevåxlingarförda som

Ädelreformen psykisktföröverförandetoch ansvaret omsorger omavav
överförandeförändringarnafallenutvecklingsstörda. bådaI ett avavser

landstingen till kommunerna.frånhuvudmannaansvar
genomsnitt-denskattevåxlingar påverkatgenomfördaredanEftersom

den läns-respektive landstingen börför kommunernautdebiteringenliga
riksgenomsnittet. sår-från Deutifrån avvikelsenvisa justeringen göras

medmodellendenna modelltillämpas i såvälskilda skattesatser somsom
tabellframgår bilaga 4.utjämninginomkommunal av

riksgenom-i lån år större änskatteväxlingendenOm ettsammantagna
tillför landstingetstatsbidragssummanfrånförs beloppsnittet ett

Är i stället lägreskattevâxlingenkommunerna.förstatsbidragssumman
till landstinget.belopp från kommunernaomförsgenomsnittetän ett

Överföringsbeloppet tidigarestatsbidragsandelen hos denbör motsvara
landstinget.dvs.huvudmannen,
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Överföringsbeloppet mellanskillnaden denberäknas att egnagenom
i relation till den regle-genomsnittet för riket ställsskattevåxlingen och

medelutdebiteringen.%landstingen dvs. 90förrade riksskattesatsen av
enligt normalfördel-statsbidragssummanmultipliceras medandelDenna

landstinget i länet.ningen för
skat-följd denpositivt belopp, tilldetUppstår att sammantagnaett av
frånriksgenomsnittet, förs detta beloppvarit större änteväxlingen i länet

statsbidragssumman för kommu-landstinget tillförstatsbidragssumman
frånnegativt belopp omförs dettai ställeti länet. Uppstår ettnerna

landstinget.i länet tillför kommunernastatsbidragsumman
för landstinget ochstatsbidragsbeloppenberäknadeUtifrån de sålunda

procentuella bidragsfördelningdeni länet bestämskommunerna som
skatteväxling förs in i utjämningssystemet.fram tills dessgäller nyen

statsbidragsfördelning lånskatteväxlingar fastställsframtidaVid perny
skatteväxlingssatsen.utifrån hela

procentuella föränd-olikaregleringar utgörekonomiskaVid storasom
respektive landstingen justerastill kommunernastatsbidragenringar av

statsbidragsandeleninnebärstatsbidragsfördelningen ñr varje lån. Det att
medi län förändrasrespektive kommunernaför landstinget ett samma

landstingstatsbidragsandelen förändras mellanprocentenheterantal som
riksnivå.och kommuner på

Steg 4

i respektive län utifrånförstatsbidraget kommunernaSlutligen fördelas
i lånet och denför kommunernaenhetliga skattesatsenden gemensamma

skattekraftnivån garanteradför genereras.som
landstingsfria kommu-för landstingen och deekonomiska utfalletDet

följande tabell.framgårnerna av
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utjämningsbidrag kronorstatligavidbidrag perochSkatter6.7.2Tabell
invånare

Bidrag tilltillBidragskatterEgnaEgenLandsting garantinivågarantinivåintäkterutdebitering
krskkrkrinvkrskkr

1,2921217171112,50Stockholm 2,399741344911,30Uppsala 2,472 040954810,83Södermanland 2,218511736911,65Östergötland
2,510332332911,50Jönköping 2,832 266000911,25Kronoberg 2,862802397911,80Kalmar 2,33926110 37712,55Blekinge
2,832 238843811,20Kristianstad 2,500532825810,73Malmöhus
3,112 4738 11110,20Halland 2,642 209544810,23Bohusgbg 0. 2,552 109209911,15Alvsborg 2,902 301043911,40Skaraborg 2,56125496 2911,45Yärmland 2,15826110 32612,15Orebro 2,1082519 42410,85Västmanland 2,682 24333989,97Kopparberg
2,107871991911,75Gävleborg 2,11837532 1910,95Västernorrland
2,6515229 08011,20Jämtland 2,480392010910,85Västerbotten
1,99764954 1910,20Norrbotten
3,556062834812,05Gotland 2,3092819 22211,02Malmö
1,84624l1671011,50Göteborg

ochskatteintäktermedfinansieringkommunernasochLandstingens
följande.enligtmodellmed dennafördelasstatsbidrag

bidragsñnansieringSkatten och6.7.3Tabell

kronormiljarder

KommunerLandsting

13785Skatteintåkter
4716,4Statsbidrag
-0,10Overföringsbelopp

184,8101,5Totalt

utjämningInomkommunal6.8

ellerlandstinginnebärskatteinkomsterutjämning attInomkommunal av
skatte-tillförsi riketmedelskattekraftenskattekmft undermedkommuner

medoch kommunerLandstingmedelskattekraften.till enunderlag upp
utjämningsavgiftbetalarriketimedelskattekraftenskattekraft över en

medelskattekraften.överskatteunderlagetbaserad på
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Inomkommunal utjämning för skatteinkomster innebär principsamma
utredningen föreslår för utjämningen strukturella behovs- ochsom av

kostnadsskillnader. Utjämningen sker således helt långsiktigtettsom
stabilt nollsummespel inom den kommunala sektorn.

Statsbidragen skiljs helt från utjämningen och används enbart ñr eko-
nomiska regleringar eller ñr utifrån samhällsekonomiska bedömningaratt
påverka det skatteñnansierade i landstingen och kommunerna.utrymmet
De generella statsbidragen utgår med invånarrelaterade belopp för
kommuner respektive landsting.

På motsvarande sätt för den föregående modellen med statliga ut-som
jämningsbidrag utgångspunkten i kommunernas och landstingenstas
obligatoriska verksamheter.

Samma reglerade skattesatser i föregående modell tillämpassom an-
tingen för beräkna bidrag tillskottpå skatteunderlagatt tillav upp
medelskattekraften eller för beräkna avgifter på skatteunderlagatt över
medelskattekraften.

Efter ekonomiska regleringar och inordnande den allmännaav
sjukvårdsersättningen och bidragen för sjukresor i den generella
bidragsgivningen för landstingen fördelar sig finansieringen mellan
skatteintäkter och statsbidrag enligt följande med denna modell.

6.8.1Tabell Skatte- bidragsñnansieringoch

miljarder kronor

Landsting Kommuner

skatteintäkter 95 153
statsbidrag 6,3 31,3
Totalt 101,4 184,9

Det ekonomiska utfallet för landstingen och de landstingsfria
kommunerna denna modell framgår följande tabell.av av
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kronorutjämninginomkommunalvidbidrag perSkatter och6.8.2Tabell
invånare

GenerelltUtjämningUtjämningEgna skatte-UtdebiteringLandsting statsbidragkrskkravgbidr.intäkterkrskkr

7151,67878103912,50 14Stockholm -- 7150,191825621011,30Uppsala 7150,56505775910,83$ödermanland 7150,4138010 68411,65Östergötland 7150,877691251011,50Jönköping
7150,96837768911,25Kronoberg 7151,179960681011,80Kalmar 7150,766791591112,55Blekinge 7151,19017573 l911,20Kristianstad 7150,29273930910,73Malmöhus 7150,73643997810,20Halland 7150,17163554910,23BohusGbg o. 7150,5953401311,15 10Alvsborg 7151,22034681 1911,40Skaraborg 7150,6356711,45 10 231Yärmland
7150,3431120712,15 11Orebro 7150,043836910,85 10Västmanland -- 7150,4843200399,97Kopparberg 7150,444027461011,75Gävleborg 7150,06553611010,95Västernorrland 7151,01878699911,20Jämtland 7150,60539750910,85Västerbotten 7150,1096813910,20Norrbotten --
7152,39844315 112,05 9Gotland 7150,2624010 23011,02Malmö 7150,5554856311,50 llGöteborg --
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Kostnadsutj amning7

behovs- ochbedömning: Utjämningen för strukturellaUtredningens
ellerobligatoriska verksamheter så-omfattakostnadsskillnader bör

Vid beräk-specialdestinerade statsbidrag.erhållittidigaredana som
tillämpa metodkostnadsskillnader börstrukturellaning man enav

förolika verksamheter behandlaslandstingensbygger på att varsom
Beråkningsmodellema förstandardkostnadsmetoden.sig, dvs. res-

delavsnitten.de olikaredovisas underpektive verksamhet

Inledning7.1

uppgiftutredningensförebild detärMed kommunsystemet att gesom
kunnalandstingsfria kommunerna möjligheteroch delandstingen att

till pris. Medlen förlikvärdig serviceerbjuda sina invånare attsammaen
utjämning för struk-inkomstutjämning och delsdelsmålet äruppnå enen

kostnadsskillnader.turella
kostnadsskillnader kan högrenämnasstrukturellaexempel påSom

vårdenheter och långagrund småglesbygdkostnader i på tran-av
påverkarstrukturellt betingade behovocksåfinnssportavstånd. Det som

sjuk-ensamboende har högremedLandstingkostnaderna. mångat.ex.
andra.vårdskostnader än

strukturella faktorerñrskall således kompenseraKostnadsutjämningen
landstingskommunalför,eller kostnadernabehovetgör att av,som

landstingKompensationen till dei vissa landsting.verksamhet högreär
motsvarande avdrag frånbetalasstruktur skall medhar ogynnsamsom en

struktur.landsting harde som en gynnsam

omfattasskall7.2 Verksamheter avsom
utjämningen

för strukturella behovs- ochutjämningenUtredningen attanser
obligatoriska föromfatta verksamheter årkostnadsskillnader skall som

specialdestinerade statsbidrag.tidigare erhållit s.k.landstingen eller som
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strukturellañrutjämnabörstatsbidragssystemetinnebärDet att
kostnadsskillnader inom

sjukvård,ochhålso--
bamtandvård,-

utvecklingsstörda,psykisktföromsorger-
verksamhet,social-

utbildning,-
kollektivtrafik,-
färdtjänst,-

ochsjukresor-
administration.central-

specialdestinerademedordningi särskildfinansierasKostnader som
sådanagällerutjåmningen. Detsammaomfattasbörstatsbidrag av

exkluderasbakgrunddennafrivillig Motårverksamheter natur.avsom
verksamheter,andefölj

vuxentandvård,-
ochkultur-

verksamheter.s.k. diverse-

95 %knapptenligtavgränsningenpraktiken innebär attI avovan
kostnadsutjåmning.föremål förblirlandstingenverksamhet ilandstingens

strukturellahärledaför7.3 Metoder att
kostnadsskillnader

figurmed hjälp 7.schematiskt beskrivaskostnader kanLandstingens av
strukturellt be-deenhetlig kostnad,tillenhetliga behovet samtDet en

skall kompenseras,landstingenför vilkakostnadernaochbehoventingade
förinte kompenserasskallLandstingeni figuren.och Butgörs Aav

effektivitet iavgiftsnivå och Cservicekvalitet,servicenivå,iskillnader
figuren.
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Figur 7.1 Landstingskommunemas principskisskostnader

C BA

Skillnader i Enhetligt behov Skillnader i kost-
serviceutbud till enhetlig nader p g a-
servicekvalitét kostnad strukturellt be--
avgiñsnivå tingade behov-
effektivitet eller andra föruts.-

Kostnader skall mätasystemetsom

Landstingens totala kostnader
För isolera opâverkbara kostnadsfaktorer finns i princip metodertvåatt

tillgå, den posititvas.k. metoden totalkostnadsmetoden respektiveatt
den normativa metoden standardkostnadsmetoden.

lkostnadsmetodenT02a

Totalkostnadsmetoden innebär landstingens totala kostnader A+B Catt +
i figur 7.1 analyseras och försöker hitta faktorer förklararatt man som
skillnaderna i A+B. Metoden bygger historiskapå kostnadsdata från
landstingens hjälpredovisning. Med statistisk analysmetod Lex.av en
multipel regressionsanalys försöker förklara till vilken del antalettman
opâverkbara strukturfaktorer, ålderstruktur och bebyggelsestruktur,t.ex.
ligger bakom de faktiska kostnadsskillnadema mellan landstingen,
uttryckt i kronor invånare.per

i korrektaFör analysen skall resultera skattningar den byggamåsteatt
vederhäftig speciñceringpå bakomliggande möjliga förklaringsfxak-en av
De valda förklaringsfaktorema variableroberoende skalltorer. vara

kausala, vilket innebär det skall finnas eller indirektdirekt orsaks-att ett
samband mellan faktoms värde och den beroende variabel kostnaden per
invånare förklara.vill Förändras faktors värde skall densom man en
följas förändring utgiftsbehovet verkligamotav en av som svarar
förhållanden. Faktorema skall också opáverkbaia, vilket innebär attvara

enskilt landsting inte skall kunna skaffa sig fördelar poli-ett genom egna
tiska beslut eller manipulera statistikunderlaget. Värdena ñrattgenom
respektive faktor skall också registrerade likvärdigtpå sätt.ettvara

Standardkostnadsmetøden

Med standardkostnadsmetoden, bl.a. tillämpades i Strukturkost-som
nadsutredningen SOU 1993:53, Grundgarantiutredningen Ds Fi
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i hus, analyserasiKommunförbundet Bestämmaoch1983:11 egetav
ellerprimårkommunalverksamhetkommunalvarje slag av

sig.förlandstingskommunal var
capita för varjekostnadengenomsnittnationelltFörst bestäms ett per

kostnadsav-varje landstingsberäknasSedanfiguri 7. l.verksamhet A
Slutligen gäller detstandard C+B.nationella attvikelse från denna

respektiveföravvikelsenregistreradedel dentill vilkensöka fastställa
och till vilkenfaktorer Bstrukturellaopåverkbaraverksamhet beror på

landstingenfrån C.frivilliga beslutdel den beror på
respektiveförorsakssambandenstrukturellahärleda deFör att

andra modellerelleranalysmetoderstatistiskaanvändsverksamhet som
verksamheterna.förproduktionsprocessenbeskriver

olika metodernackdelar medFör- och

fåtalmedkostnadsskillnademastrukturellaförklara de ettlyckasOm man
enkelförhållandvisden ärfördelentotalkostnadsmetodenfaktorer har att

modellenför hållaarbetsinsatsmindrei regel krävsoch det attatt en
verk-primärkommunaladenframföralltgällerfortlöpande uppdaterad

olika delprogram.med mångasamheten
metoden ärmednackdelarnaDe främsta att

intetjänstemänpolitiker ochsvårförståeliguppfattasden kan omsom-
dagliga arbetet ochfrån i detstrukturfaktoremavaldaigen dekänner

huvudmannaskapsförändringarsuccessivavid samtinte fungerarden-
strukturellafångaomöjligtpraktiken nästandet i är attatt upp

sjukvård,verksamheter,för olikakostnadsskillnader t.ex. omsorg
variabler.fåtalkollektivtrafik medoch ett gemensamma

igen dekännadet lättarestandardkostnadsmetoden ärMed att
inomdet dagliga arbetetfrånutifrån erfarenheterstrukturella faktorerna

granskakritisktdet lättareVidare ärverksamhet.respektive att
gradmodellen i hög äreftersomförehavandenmodellkonstruktöremas
huvud-fungerar vidmetodendaockså denprocessorienterad. Det år som

landsting.ochprimårkommunermellanmannaskapsföråndringar
arbetsin-betydandekan krävadenmed metoden årnackdelEn att en

verksamheten.kommunalagäller denframför alltvilketsats,
kriterierframtagnaviktdet störstametod ärval attOavsett avav

de avspeglardefinierade ochklartkostnadsutjämningfaktorer ärför att
orsakssamband.indirektadirekta eller
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metod7.4 Val av

kostnads-strukturellabedömning: BeräkningenUtredningens av
landstingensbygger påmetodmedbör ske attskillnader somen

standardkostnads-sig, dvs.förbehandlasverksamheterolika var
endalämpliga och denändamåletden förMetodenmetoden. är mest

huvud-inte motverkautredningsdirektivens krav påuppfyller attsom
landsting.ochkommunermannaskapsförändringar mellan

till grund för kost-skall liggastrukturtäktorerdehärledaFör att som
standardkost-valtutredningenlandstingen harnadsutjämningen mellan

kostnads-elimineringen sådanaunderlättarMetodennadsmetoden. av
Enligteffektivitet.avgiftsnivå ochservice,beror påskillnader som

strukturelltberorskillnader påsådanaendastdirektiven skall som
strukturkostnadsutjämningen.ikostnader beaktasbehov ellerbetingade

motverka huvud-intedirektivens kravmetodenuppfyller attVidare om
ocksålandsting. haroch Denkommunermellanmannaskapsföñndringar

ochmöjliga analys-sig bästaanvändakanfördelenden att avman
delverksamhet.respektiveförklaringsmetod för

punkternahjälpbeskrivas medtillvägagångssättetkankonkretMer av
nedan.

kostnadsutjâmningen haringå ibörverksamheterdeFör genom-som
Standardkostnaden beräknatsi riketinvånaresnittskostnaden per

datakällor.bokslutsstatistik och andralandstingensledningmed av
ochkorrigeratsdataunderlaget harbör påpekassammanhangetI att

uppgifter jämför-redovisademöjligt görasåvittförkompletterats att
7.5.avsnittbara se-

Standardkostnadenfrånawikelsemaverksamhet harrespektiveFör2.
analysmetoder.statistiska Ana-hjälpmedanalyseratshärletts och av

för respektivedelstudiergenomförts i formlysema har separataav
identifieravaritmed studierna harMålsättningenverksamhet. att

och heltstruktur göramedkostnadsskillnader harsådana attsom
avgiftsnivå ochservicenivå,beror påskillnaderfrånbortse som

effektivitet.
standardkostnadsersättningteoretisklandsting beräknasvarje3. För en

Standardkostnaden enligtbaserasErsättningen påverksamhet.per
enligtavvikelser härleddastrukturellatilläggavdrag förpunkt med1

punkt 2.
till visshänförasinte kankostnadsskillnaderstrukturella4. ensom

behandlatsharkallortstillägg,verksamhet, separat.Lex.
till kronorfaktor har 0för dennaStandardkostnaden satts per
hänföras till kall-kostnadsskillnader kandeinvånare eftersom som

respektiveStandardkostnaden föroch påverkaringår iortstillägget
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till harTilläggen deverksamhet. struktur medsom en ogynnsam
ifrågafaktorn betalas medavseende på avdrag från demotsvarande
struktur.har gynnsamsom en

Standardkostnadsersâttningarna5. till strukturkostnadser-summeras en
landsting.sättning för respektive Strukturkostnadsindex erhålls ge-

det medelvärdeträkna fram vägda samtliga landstingsattnom av
strukturkostnadsersåttningar divideraoch varje landstings ersättning

vidare avsnittmed medelvärdet 9.3 Utjämning kostnads--se av
skillnader.

för iTillägget eller avdraget struktur kronor6. invånare motper svarar
den strukturkostnadsersättningenskillnaden mellan och detegna
ñr riket.medelvärdetvägda

7.5 Dataunderlag

Landstingsförbundet sammanställer årligen bokslutsstatistik samlaten som
kostnader för olikaredovisar landstingens verksamheter. Statistiken ba-
förbundet inuppgifter samlar från landstingen inklusivepå deseras som

landstingsfria kommunerna.
kompletterathar korrigerat och bokslutsstatistikenUtredningen för att

redovisade jämförbaramöjjigt uppgifter mellan landstingensåvitt göra -
bilaga 6 tabellse

kostnadsskillnaderna inomOrsakerna till hälso- och sjukvården har ut-
med hjälp statistiskidentiñerat analysmetodik baseradredningen påav

landstings kostnadsredovisning,MLL:sdels Malmöhus läns dels ULF-
undersökningar levnadsförhållanden.undersökningarna SCB:s MLLom

detaljeradtillbaka relativt kostnadsredovisninghar sedan antal årett en
registrerat patienternas kostnaderkommunnivå där från inskriv-på man

Utredningen har bedömt detta underlagningstillfället. är bättre änatt
detbokslutsstatistiken för den analyser här är fråga efter-typ av som om,

olikaeliminerar problemen med redovisadet sätt hyres- ochattsom
Bokslutsstatistikenkapitalkostnader används komplement företc. ettsom
genomñrdautfallet i analyser stämmer någorlunda överensatt se om

faktiskt redovisade kostnader i olikamed landsting.
byggerför övriga verksamheterAnalysema uppgifter från lands-

bokslutsstatistik, kommunernas râkenskapssammandrag,tingens underlag
från Strukturkostnadsutredningen, Folk- och bostadsräkningama samt

Landstingsñrbundetlandstingen.diverse frånrapporter
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sjukvårdoch7.6 Hälso-

ñr struk-bedömning: Landstingen bör kompenserasUtredningens
beror skill-påsjukvårdeninom hälso- ochmerkostnaderturella som

ande-medellivslängd iåldersstruktur ochbefolkningensinader samt
förtilläggerhållermed glesbygdLandstingensamboende.len ett

transportkostnader.vårdenheter och högasmå

förkostnadersjukvårdför hälso- ochkostnaderLandstingens egen
primärvård varierar frånregionsjukvårdkonsumtion för ochläns- samt

invånaretill kronorKronoberg 200invånare llkronor8 650 perper
Gotland,landstingsfria kommunernaundantar deNorrbotten manom
jämförbarinte är heltkostnadsredovisningenMalmö därGöteborg och

landstingens.med
utredningen analyseratexpertis harmiljömedicinsksamråd medI or-

inom sjukvårdenkostnadsskillnaderbehovs- ochstrukturellasakerna till
redovisas idennadelstudie. Resultatetsärskildinom för avenramen

bilaga
i huvudsaksjukvårdskostnaderiskillnadernaframgårdelstudienAv att

medförklaraskan

åldersstrukturen,olika åldrarinvånare iandelen-
och kvinnormedellivslängd för män samt-

ensamboende.andelen-

Ä ldersstrukturen

vårdkost-framgårkostnadsredovisninglandstingsMalmöhus läns attAv
den allrafrånmed åldern bortsettökarinvånare yngstanaden per

med denligger i nivåinvånarekostnadendäråldersgruppen, 0-4 år, per
År uppgick vård-nedan. 1992tabell 7.145-64 år,för åldersgruppen se

iMLL tilllandstingi Malmöhus länsinvånarekostnaden genom-per
snitt 146 kronor.8

1992åri olika åldersgrupperinvånare7.1 VårdkostnadenTabell per
landstingKälla: Malmöhus läns

75-84 85-w65-7415-44 45-645-140-4Totalt
653886 285 360 21685 7 797 14370 3 2218 146 7

landsting Göte-i vissaanvändsresursfördelningsmodellerI de som -
fördelasMalmöhusStockholmBohus, Gävleborg,borg och samt ge--

resterandeochefter åldersstrukturen%nomgående 90 av resursernaca
faktorer.% efter andra10

fördelningsmodell, skulle tillämpasåldersbaseradsådan, starktOm en
skulle utfalletlandstingen, stämmamellanför omfördelaatt resurser
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kostnader. Utredningen harlandstingens redovisadedåligt medöverens
% kostnadsskill-åldersstrukturen endast förklarar 48konstaterat att av

riketregionsjukvården i Malmöhus län. Förläns- ochnadema vad avser
5 % redovisade kostnads-åldersstrukturen endasthelhet förklarar avsom

samvarierar negativt med ål-Landstingens totala kostnaderskillnader.
dersstrukturen.

ålderbaserad fördelningsmodelltill striktfrämsta anledningenDen att en
resuxsfördelningssammanhang, den inte förmåri årinte bör användas att

i livets slutskede,i ohälsa och höga kostnaderfånga skillnaderatt upp
i glesbygd till följd långa avståndutökadeliksom behovet avresurserav

utspridd bebyggelse.och en

Ohälsa

i befolkningen påverkarhålsoläget ohälsankänt faktumDet år attett
därmed också kostnaderna.sjukvård ochbehovet av

psykosociala miljönden fysiska ochpåverkasHälsan samt avav
själv.individen

tilli fysiska miljön kan upphovorsaksfaktorer denMiljörelaterade ge
missbildningar, hjärt- och kärlsjukdomar,infektionssjukdomar, tumörer,

ämnesomsåttningssjukdomarhudsjukdomar,lungsjukdomar, etc.
sikt leder till ohälsa påverkas bl.a.förslitningen påpsykiskaDen som

familjeförhållanden,inkomster, utbildning,bostadsmiljö,arbetslöshet,av
in-rollkonflikter. ohälsaarbetsförhållanden och Denskilsmässor, som

tobaksrökning, alkohol, kosthandlar bl.a.dividen själv kan påverka om
motion.och

allainte möjligt hänsyn tillresursfördelningsmodell detärI att taen
sådanpåverkar hälsan i befolkningen. Enfaktorerbakomliggande som

därförhelt oöverblickbar. Det årbli mycket komplex ochmodell skulle
faktorer direkt ellersig till fåtal harnödvändigt begränsa ett ettatt som

orsakssamband med ohälsan.indirekt
landstingsamhällsmedicinska sektionen vid Malmöhus länsMiljö- och
angåendebedrivit omfattande arbeteantal tillbakahar sedan år ettett

sociala förhållanden i Malmöhus lån. Resultatetsjukvård ochhälsa, av
återstående levnadsårmedellivslängden antalarbete har visatdetta att

hâlsoläget isammanfattandefödseln kan användas mått påfrån ettsom
ensamboende den faktor bortsettandelen ärbefolkningen och att som,

kostnadsskillna-storlek och ålder, bäst kan förklarabefolkningensfrån
sammanhanget böroch sjukvården. I nämnasdema inom hålso- att

visat medellivslängden för män årundersökningar harMLL:s att en
förbefolkningen motsvarande faktorhälsolåget i änindikator påbättre

vidare bilagasamtliga invånare 3.se-
Stockholms länsSocialmedicinska enheten vid vårdcentralen Kronan

bedrivit liknandemed Socialstyrelsenlandsting har tillsammans ett
harmitten 1980-talet. arbetei Malmöhus sedan Dettaarbete det avsom

för Hälso- ochresursfördelningsmodelli behovsrelateradutmynnat en
Stockholms län.sjukvårdsnämnden i
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inverkan påfaktorernassociodemograñskadestuderakunnaFör att
datasamköming mellanstockholmsprojektetgjordevârdbehovet en

bostadsräkningen årochFolk-ochSLV 1981slutenvårdsregistretfrån
visade sigbakgrundsfaktoremaviktigastevårdbehovetför1980. De vara

ålder,-
samboförhållandencivilstánd,-

ochbostadsförhållanden-
icke förvärvs-tjänstemän,tillhörighet arbetare,socioekonomisk-

arbetande.

omfattandeställti Malmöhus harsektionenmiljömedicinska ettDen
analyser harñrfogande. Vårautredningensbakgrundsmaterial till egna

kostnadsskillnaderredovisadeförklararbästfaktorervisat deatt som
läni Malmöhus årmellan kommunerna

åldersstrukturen,-
och16 årbefolkningen översamboende iandelen-

förmedellivslängden män.-

kostnadsskill-%84tillsammansförklararvariablerDessa tre avca
nadema.

sjukvårds-samband medstarktmycketharvariabelEn ettsomannan
befolkningen. Detimedborgarenordiskaickeandelenärkostnaderna

övrigt.befolkningen ihälsa äninvandrarna har sämreverkar enomsom
resursfördelningsmodellianvändasdock intevariabel börDenna en

samvarierar meddeensamboendevariabeln eftersommedtillsammans
iensamboende högst störreärandeleninvandrare ochAndelenvarandra.

städer.
utbildningsnivån påver-visathar ocksåanalyserUtredningens attegna

efter-benägenhetutbildning harmed högre attkostnaderna. Dekar en
tillhänsynsärskild faktorEnbehov.vård vid tarfråga somsammamer

resursfördel-iinte medanledningendenutbildningsnivån bör varaav
sjukvård.ochför hälso-ningsmodellen

Medellivslângd

fun-för månmedellivslängdenframgårredovisatsvad attAv ovansom
deneftersomi befolkningenohälsanindikator påbra sam-engerar som

bakgnmdsvariablersociodemograñskaantalvarierar med ett mersom
hälsolåget.påverkardirekt

antalingåråldersstrukturenfördelningsmodell där ettI avsom en,en
ocksåbara för mänmedellivslängden intehar utanfördelningsvariabler,

forskningInternationellfunktion fylla.viktigkvinnor attför annanen
genomföra visarlåtitutredningenundersökning attliksom somegenen
slutskede. Dei livetshögstsjukvårdskostnader årindividernas som

genomsnittet föränkostnaderhögrehar gångeravlider 9 personper
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ibefolkningen. % sluten vård i anspråkCa 17 tasav resurserna av
inne sitt sista levnadsår bilaga appendixär på 2. Ipersoner sesom -

fördelningsmodell enbart skillnader i åldersstrukturbygger påen som
skillnader i ohälsa medellivslängdhänsyn till och blir de landstingutan

eftersomhar hög andel äldre överkompenserade ersåttningamasom en
stiger befolkningen. Regioner med låg andel äldre blirmed åldern på en
systematiskt underkompenserade.

medellivslängd i fördel-Vad variabeln åstadkommer åldersbaseraden
ningsmodell, fördela höga kostnader i livets slutskede till denär ål-att
derskategori där de råtteligen hör hemma lig 7.2.se-

Figur 7.2 Medellivslängd siukvårdskostnaderoch

Sjukvårdskostnader
invånareper

Bebyggelsestrulaur glesbygdens merkostnader

tätbebyggda områden får områden med bebyggelse-Jämfört med glesen
struktur merkostnader i form av

högre kostnader individ till följd vårdenhetersmå ochper av-
högre transportkostnader.-

klargöra glesbygdens merkostnader har utredningen genomförtFör att
särskild delstudie i vilken de nordligaste länen medverkat. Studien,en

resultat redovisas i bilaga har ytmåssigt begränsats till de områ-vars
dâr det regionala befolkningsunderlaget understiger invånareden 400 000

praktikeninom 10-milsradie. handlar det område liggerI etten om som
linje från Bohuslän till Gävle, delar Kal-samtnorr om en norra upp av

Blekinge och Gotland figur övriga delar landet7.3. Förse avmar, -
förutsätts sjukvården skall kunna organiseras optimalt medpå sättatt ett
samarbete över länsgrânsema.
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i respektive glesbygdsstudienFigur 7.3 Områden ingår exkluderats ursom

BeFoHmingstöfhefinom
milradie 10påen

I 200 000

000 400 OOO200 -
E] 400 000
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studien visar kostnaderna för sjukvårdenResultatet attav

länssjukhuset ochökar avståndet frånmed-
befolkningsunderlag.ökar avtagandemed-

hur mycket det handlarfigur nedan framgår7.4Av om.

iFigur 7.4 Sjukvårdens merkostnader glesbygd

hä Befolkningstmderlag200400 Befolkningsundedag400

6000
4000
2000

0 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525
Avstånd i kilometer

från faktisktför de nordligaste länen har härlettsKostnadskurvan tre
för sjukhus och vårdcentraler i Norrbottens- ochredovisade kostnader
handlar det observationer. framgårJämtlands Totalt 30 Somlän. om ca

länssjukhusen, dvs. defiguren kostnaderna med avstånden frånökarav
Östersund.iligger i ochLuleåsom

inte haft möjlighetertidsskål har utredningen närmarePå grund attav
glesbygdsinrättningamas eventuella merkostnader i Våstemorr-studera

Älvsborg, Kalmar och Blekinge. Merkost-land, Kopparberg,Gävleborg,
perifert anläggningarna i dessa län har bedömtsnadema för de belägna

anläggningar itill jämförbara de nordligaste länen.uppgå 50 % treav
sigBedömningen grundar på

de nordligaste länen har regionalt befolkningsunderlagatt etttre som-
invånare, underlag motiverar fullt gles-understiger 000200 ett som

bygdstillägg,
i Sverige med för och delarflertalet län södra undantag Gotlandatt-

Ä1vsborgs-, Blekinge län regionaltKalmar- och har ettav
befolkningsnderlag överstiger invånare, underlag400 000 ettsom

inte tillägg alls för perifert belägna anläggningarnågot samtsom ger
Älvs-Västernorrland, Gävleborg och Kopparberg, delaratt samt av-

och Blekinge län, har regionalt befolkningsunder-borgs-, Kalmar- ett
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liggerunderlag000,och 400200 000mellan ettliggerlag somsom
Sveriges.Norrlands och södramitt emellan norra

Kostnadernafastlandet.lån påmed någotjämförasintekanGotland
specialut-dyrbl.a.följdlän tillandraiän attindivid blir högre avper

delaMöjligheternanormalt.individer attänfärrepåskall slåsrustning ut
obefintliga.praktisktocksåårangränsande lån tagetmedkostnader

sjuk-medGotlandjämställtglesbygdsmodellen ettiharUtredningen
Norr-i övrelänssjukhusmil frånsig 10befinner ettvárdsdistrikt som

glesbygdstilläggGotland erhållerinnebär ettland. Det svararatt som
kronor.miljoner66eller drygtinvånarekronor1491mot per

sjukvårdenförstandardkostnadsersättningarberäkningModell för av

strukturella kost-förkompenserasskalllandstingenUtredningen attanser
ochsjukvårdochhälso-till behovethänföraskannadsskillnader avsom

merkost-förinte kompenserasLandstingen börbebyggelsestruktur.gles
be-patienternaseller iservicenivåeriskillnaderpåberornader som

teenden.
landstingensberäknaförvaltutredningen attmodellDen som

följandepåsjukvårdochför hälso-standardkostnadsersåttningar utser
sätt;

470,32åldersstruktur0,54718,9435Standardkostnads- + -
samboendelivslängd 117,12medel ++ersättning

glesbygdstilläggavdrag

beräknadteoretisktformuttrycks iålderstruktur av en
lamisting.respektiveinvånare ivårdkostnad per

vård-multipliceraerhållsVárdkostnaden attgenom
enligtolika åldersgrupperiinvånarekostnaden per

åldersgrupprespektiveimed bqblkningentabell 7.1
tillvärdenaerhållnadeoch ensummera

genomsnittskostnad invånare.per

antalgenomsnittligtmedellivslängdmedmedellivslängd avses
periodenunderfödselnlevnadsår frånåterstående

påDet måttoch kvinnor:för1988-1992 män
utredningenimedellivslängd Itilivl äranväntssom

följande;beräknat enligt
Mlivl för100förMlivlMlivl 105 män +

kvinn0r205.
16 årbdolkningen ärandelen översamboende somav

samboende

orsakssam-direktellerindirektantingenhar ettfaktorernavaldaDe ett
doku-välmed åldern årstigerkostnadernakostnaderna. Attmedband
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Malmöhus och Stockholm visar kostnaderna,Materialet från attmenterat.
individenlika, med % är ensamstående i ställetallt ökar 20annat ca om

sjukvårdför samboende. Utredningen Hälso- och inför 90-talet HS 90
sammanboendegifta färrehar % vårddagarkonstaterade 40 änatt ge-

nomsnittet de sammanbor och är frånskilda eller aldrigmedan som
% fler vårddagar genomsnittet efterhar varit gifta har 70 än det attca

tagits till Skillnaderna mellan samboende inomhänsyn ålder. är större
kroppssjulcvården.psykiatrin inomän

medellivslängd åstadkommer nödvändig kor-Faktom återstående en
rigering åldersstrukturfaktorn eftersom kostnaderna i livets slutskedeav

Medellivslängden också indikatormycket höga. utgör utmärktär påen
ohälsan i befolkningen.
Glesbygdstillågget, kompenserar för vårdenheter och långasmåsom

transportavstånd, utformat nollsummespel där ersättningarnaär ettsom
till landsting struktur betalasde har med motsvarandesom en ogynnsam
avdrag från de har struktur.gynnsamsom en

förklaringsgrad % tillämpadDen valda modellen har på 82 kom-påen
i landsting. Tillämpad landstingskollektivetMalmöhus läns påmunerna

% kostnadsskillnaderna.helhet förklarar modellen drygt 60 Medavsom
förklaringsgrad statistiskt skala från tillmått på 1001ettavses som en

utsträckning variationeni i vilken i kostnaden invå-procent anger per
förklaras oberoendeden beroende Y-variabeln de x-variablemaavnare

medellivslängd och samboende.åldersstrulcmr,
strikt fördelnings-jämförelse kan nämnas åldersbaseradSom att en

kostnadsskillnaderna.modell förklarar mindre 5 % finns ocksåän Detav
forskning kommit framexempel från tidigare området där tillpå attman

kostnadsskillnaderna mellan landstingen helt och hållet avhängigär
utbudsstrukturen.

anledningdet perspektivet finns det betrakta modellens förkla-I att
vissaringsgrad mycket god. Dessutom orsakas kostnadsskillnadersom

orsakerskillnader i service och beteenden, medvetet exkluderatssomav
i modellen.

redovisas jämförelse mellan beräknadetabell ersättningar en-I 7.2 en
redovisade kostnader.ligt modellen och faktiskt I bilaga appendix

redovisas respektive beräknade ersättningargrunddata för hälso- och
sjukvården detaljerat.mer



Kostnadsugjämning 95SOU 1994:70

ersättningar faktiskt redovisade7.2 ochTabell Beräknade
invånaresiukvårdkostnader år 1992 kronor per

IntâldenGlesbygds ukvårds- Korrigeradulcvårds-
ersättning tillågg ersättning kostnad kostnader

inkl glesbexkl glesb avdrag

10 206 10 206 0Standardkostnad 0
202382 -161 11 222 11 020Stockholm ll

-161 9 313 10 317 004Uppsala 9 473 -1
596551 9559 711 -l6l 9 8Södermanland

628 -161 9 467 10 366 -899Östergötland 9
-6029 301 -161 9 141 9 743Jönköping

647 4459 253 -161 9 092 8Kronoberg
-29 896 -67 9 830 9 832Kalmar

477 10 -7619 638 -161 9 238Blekinge
245 186 599 405 -161 9 9Kristianstad
279 071 2089 440 -161 9 9Malmöhus
740 -454901 -l6l 8 9 194Halland 8

613 -577198 -161 9 037 9Gbg Bohus 90.
-153 -415217 9 064 9 479Alvsborg 9

056217 -161 9 8 847 209Skaraborg 9
59 599540 10 10 736 -137Yärmland 10

-161 9 837 10 463 -626Orebro 9 998
-161 9 780 9 798 -18Västmanland 9 940

355 406 -51322 32 10 10Kopparberg 10
257 891 502Gävleborg 10 634 10 10 389

381 10 388 -7Västernorrland 10 163 218 10
558 297 599Jämtland 739 ll 9 1 69810

ll 231 10 041Västerbotten 10 002 1 229 190 l
875769 11 651 224Norrbotten 10 106 1 ll
162988 ll 9 774 1 388Gotland 10 174

-500577 -161 ll 417 917Malmö ll ll
567-161 ll 939 ll 372Göteborg 12 100

faktiskt redovisad kostnad kostnad förkorrigerad kostnadMed avses
och sjukvård justerad för skillnader ikonsumtion för hälso- ochegen

Korrigeringama förhuvudmannaskap för vissa verksamheter. gjortssom
jämförbararedovisade kostnader redovisassåvitt möjligt göraatt mer

intetabell bör detutförligt i bilaga I sammanhanget nämnas att
korrigera för skillnader i huvudmannaskap vadvarit möjligt fulltatt ut

ÄDEL-neformenbeträffar äldreomsorgen. väx-delar I samband medav
olika verksamhet mellan landsting och kommuner. Hurlades mycket

omöjligtgränssnitt i olika län i praktikenrespektive år så gottutser som
redaatt ut.

regionssjukhus ersättning liggerFlertalet landsting med erhåller en som
under faktiskt redovisad kostnad.

landsting fâr den ersättningen i förhållande till sinaDet lägstasom
kostnader Uppsala.är

7.7 Tandvård

invånare Stock-Kostnaderna för tandvården varierar från 426 kronor per
genomsnittholm till kronor invånare Norrbotten. I uppgår827 per
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redovisade kostnaderinvånare.kronor Avkostnaderna till 606 avserper
obligatorisk tandvård, dvs.invånarehälften kronormindre än 278 per

barntandvârd.
utjämning för struktu-eventuelluppfattning börEnligt utredningens en

bamtandvården grunda sig skillna-påkostnadsskillnader vadrella avser
i andelen barn 0-19 år.der

utjämning baseradeventuell påkonstateratUtredningen dockhar att en
till skatten.motsvarande öre páeffekter 0 4faktor smådenna ger

kostnadsskill-strukturellautjämning förbakgrunddennaMot synes en
motiverad. Enligt utredningens för-intebamtandvärdennader vad avser

standardkostnadsersåttning förlandstingdärför allaerhållerslag en
genomsnittskostnaden för riket.bamtandvården motsom svarar

psykiskt utvecklingsstörda7.8 Omsorger om

skall huvud-bedömning: januari 1996Utredningens denSenast 1
utvecklingsstördapsykisktförmannaskapet varaavomsorger

innebärtill kommunerna. Detlandstingenöverfört från att en
kostnadsskillnader vadstrukturellautjämning föreventuell avser

ske i kommunsystemet.omsorgsverksamheten bör
strukturellafinnsfunnit det några störreUtredningen har inte att
födda. Be-till ärbehovsskillnader omsorgstagamaser varom man

i allt väsentligtmellan kommunerna ärkostnadsskillnaderfintliga
utbudsstrukturen.resultatett av

vârdanläggningar intemed dyrbarakommunerenskildaFör att
huvudmannaskapsförändringen krävsoförskylltskall drabbas attav

nationell ochinstitutionerpåförbetalningsansvaret omsorgstagare av
utreds.regional karaktär skyndsamt

föröverförtlandsting redanundantar deOm ansvaret om-somman
kostnaderna frånvarierartill i länetsorgsverksamheten kommunerna

invånaretill 259 kronorinvånare Norrbotten, 2kronor2781 perper
till kronor invånare.kostnaden 526Jämtland. genomsnitt uppgår 1I per

bet. 199091:SOU09, rskr.199091:14,riksdagens beslut prop.Enligt
tillöverfördapykiskt utvecklingsstördaskall97 varaomsorgerna om

eventuellinnebärjanuari 1996. Detdenkommunerna 1 attsenast en
iframledes bör ske kommun-strukturella merkostnaderutjämning för

systemet.
det finnsförsöka utröna någrahaft ambitionenUtredningen har att om

sådana har vimellan kommunerna. Någrabehovsskillnaderstrukturella
födda. harär Däremotfunnit tillinte omsorgstagarnavarom man ser

kostnadsskillnader i allt väsent-det finnskunnat konstatera storaatt som
ligt med utbudsstrukturen göra.har att
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antroposofema i har ofta mycket högaJärna,institutioner,Speciella typ
tillsyn dygneti princip handlareftersom detvárddygnskostnader runtom

landet.från olika delarför omsorgstagare av
i meningeninstitutioner várdmagneter denvissaVidare fungerar som

flyttar till de därspeciella handikappmed orteratt omsorgstagare spe-
cialistvård finns tillgå.att

i vilkenåvilar den kommunförKostnadsansvaret omsorgstagareen
kost-vistelsekommunenVid tillfällig vistelse harbosatt.hanhon är ett

serviceenligt stöd och LSS.lagennadsansvar om
efter vis-samtligaförsökt kartläggaUtredningen har omsorgstagareatt

folkbokföringskommun. Utredningensrespektivetelsekommun ursprung-
standardkostnadsersättning till kommuner-utformaliga tanke att envar

folkbokfö-ersättning efterenhetligbaserad på omsorgstagareperenna
ringsbegreppet.

förtecknai praktiken eftersominte sättetfungerarTyvärr attansatsen
Vidare finnslänen och kommunerna.skiljer sig mellanåtomsorgstagare

vissaolika vârdformer görkostnadsskillnader mellanbetydande attsom
i sambandväsentligt högre kostnader än andrafåkommuner kommer att

övertagandetmed av omsorgema.
várdanläggningaroch dyrbaramed mångaenskilda kommunerFör att

huvudmannaskapsförändringen krävsoförskylltinte skall drabbas attav
institutioner nationell ochför påbetalningsansvaret omsorgstagare av

utreds.regional karaktär skyndsamt

7.9 Psykiatrin

föreslagit betalningsansvar förregeringenhartidigare nämntsSom att ett
januari 1995 för vissa långvarigt psykisktkommunerna införs den 1

tillföras medel frånskall kommunernaFör dettastörda personer.
lägga förslag till ekonomisk regleringlandstingen. Regeringen attavser

under 1994.varen
förlösning tillämpas âr 1995. Denteknisk mening skall temporärI en

med införandet det statligaregleringen skall samordnasslutliga av nya
och landsting år 1996.utjämningssystemet för kommuner

och kostnadsskillnaderstrukturella behovs-utredningens förslag ärI
och sjukvård.strukturkostnadsersättningen för hälso- Detiinbakade

kostnader för psykiatrisk vård ärlandsting med högainnebär att
för detta.kompenserade

behovför skilja strukturellahar inte haft underlagUtredningen utatt
ansvarsmässigt skallden avgränsade verksamheteller kostnader för som

till ekonomisk regleringRegeringens förslagkommunerna.övertas av
inte lämnats.har ännu

särskildutredningen inte beräknat någonbakgrund harMot denna
långvarigt psykiskttill kommunerna förstandardkostnadsersättning

störda.

4 l4-0744
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verksamhet7.10 Social

ungdomsvård,social verksamhet ochkostnader för bam-Landstingens
habiliteringsverksamhet varierarhjälpmedels- ochmissbrukare,vård av

invånareBlekinge, till 438 kronorinvånarefrån kronor27 perper
kronorkostnaderna till 180genomsnitt uppgårGöteborg. I perca

invånare.
verksam-kostnadsskillnader för den socialastrukturellaprincip börI

handlareftersom detstatsbidragssystemeti detutjämnasheten omnya
verksamhet.obligatorisk

motsvarandeekonomisk betydelsefå litenskulle dockutjämningEn
bakgrund detUtredningen dennaskatten.ören på attnågra motanser

förstandardkostnadsersåttningardetaljeradeberäknamotiveratinte år att
alla landstingutredningens förslag börEnligtverksamheten.socialaden

genomsnittskostnadenstandardkostnadsersättning motsvararsomen
för riket.

kulturUtbildning och7.11

högskoleutbildningen börbedömning: det gällerUtredningens När
faktiskt inskrivnamellan landstingen baseras påämningenkostnadsutj

kostnadsskillnader inomstukturellaämnin förUtjstudenter. gym-gen
förLandstingens insatseri kommunsystemet.nasieskolan regleras

inte ingåden anledningenfrivillig och börkulturen är natur avav
utjämningssystemet.i

landstingsfria kommunernadeFör utbildningkostnaderLandstingens
tillStockholm, 975invånarekronorvarierar från 346undantagna per

utbildningskost-genomsnitt uppgårJönköping. Iinvånarekronor per
varierarför kultureninvånare. Kostnadernakronortill 585nadema per

invånareSödermanland till kronorinvånare 404kronorfrån 84 perper
Örebro.

medellångaförvårdhögskolorhuvudmän förLandstingen är svararsom
sjukgym-sjuksköterskor,till yrkenlederutbildningar. Dessa t.ex.som

i varjevårdhögskola finnslaboratorieassistenter. Minstochnaster en
landsting.

kronor år.landstingen miljardHögskoleutbildningen kostar 1 perca
skattemedel.medoch resterande %med statsbidrag 80finansieras%20

förvarandrahar landstingen betalatersättningarinterkommunalaGenom
i folkbok-sig i landsting änutbildarstudenterde annatsom

föringslandstinget.
folkbok-huvudregelstudenternajuli måste1991Sedan den l varasom

Folkbokñringsändringvederbörande studerar.därkommunförda i den
studierna påbörjats.månader efter detskall ske attsenast sex
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således förlorat i betydelseersättningama harinterkommunalaDe som
in-angelägenhetnationellEftersom det ärutjåmningsinstrument. atten

negativahögskoleutbildning inte bliranordnacitamenten för att anser
ske grundvalstrukturkostnadsutjämning bör påutredningen att aven

inskrivna studenter.i faktisktskillnader
gymnasieskolan har heltstatsbidragen tillspecialdestineradetidigareDe
stmkturkostnadsutiäm-innebärDeti kommunpåsen.och hållet lagts att

för vilkaför degymnasieskolan, dvs. ävenningen för hela program
för kommunerna.i utjämningssystemetbör skehuvudmänlandstingen är

respektive förhandla medi läntill landstingendetSedan är attupp
gymnasieprogram.ñr bedriva aktuellaersättningenkommunerna attom
Landstingsekono-Strukturkostnadsutredningen föreslårmedI likhet
utarbetafå i uppdragSkolverket börutredningenmiska attatt en pro-
kostnadsskillna-arbete börgymnasieskolan. I dettagramvalsfaktor för

uppmärksammas.normalt bedriverlandstingendederna för somprogram
frivillig Eventuella kost-för kulturen ärLandstingens insatser natur.av

och effektivitet. Högai ambitionsnivåskillnadernadsskillnader speglar
statsbidrags-inte kompenseras i detsåledesför kultur börkostnader nya

systemet.
landstingi olikahögskolestudenterstatistik antaletavvaktanI på om

vidarerespektive landsting tillsförstandardkostnadsersättningenhar
kostnader.faktiskt redovisadeutgångspunkt frånmedberäknats

Kollektivtrafik7.12

för stmk-kompenserasbedömning: Landstingen börUtredningens
skillnader ikollektivtrafiken beror påmerkostnader förturella som

landstingssystemetErsättningen ibebyggelsestruktur.resebehov och
ersåttningarna förde beräknadetill 50föreslås uppgå procent av

i respektive län.tillsammansoch landstingkommun

frånkollektivtrafiken varierar 132 kronorförkostnaderLandstingens
invånare Stockholm.till 836 kronorKristianstad, 1invånare perper

huvudmannaskap,del skillnader itill påKostnadsskillnadema beror en
omfattning och volym.skillnader iframför allt påmen

Strukturkøstnadsutredningen

sitt betänkande, Kost-Strukturkostnadsutredningen framjuni ladeI 1993
Utredningen ansågSOU 1993:53.nadsutjåmning mellan kommunerna,

kollektivtrafiken specielltkostnader för svårakommunernas attatt var
följande skäl.behandla bl.a.av

till län.kollektivtrafiken varierar från länförHuvudmannaskapet-
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städervarierar starkt mellan storstäder,Kollektivtrafikens standard-
landsbygd.och

värdera vadsamtidigt det svårtAvgiftsnivån varierar är att somsom-
avgiften i olika län ocherhålls för ortstyper.

utredningen inte fann det möjligt kon-gjordeDessa svårigheter attatt
grundadstandardkostnadsersättning ñr kollektivtrafiken påstruera en

utredningenenhetligt pris. stället valdestandard till Ienhetlig attetten
byggdestrukturella merkostnader påtillägg förkonstruera ett som mer

resonemangsmässiga grunder.
strukturellstorstadsomrâdet utgörastadenStorleken på antogs en

faktorer utredningen ansågkostnaderna. Andrafaktor påverkar somsom
färjetrafikenbl.a. långa avstånd i glesbygd,strukturella samtvara var

Öckerö kommun.mellan iöarna
kompensation iberäknades ingeni Stockholms länFör kommunerna

landstinget i Stockholmsmotiveringen detmed ärkommunsystemet att
kollektivtrafiken. Vidare förut-finansierarlän och inte kommunerna som

kostnadsneutralitetfullständigStrukturkostnadsutredningen,sätter om en
kollektiv-utjämningssystem sålandstingens görseftersträvas, attatt om

trafiken beaktas.

synpunkterRemissinstansernas

Strukturkostnadsutred-sigflertal remissinstanser överEtt yttratsom
strukturkollektivtrafik handlarifrågasätterningens betänkande omom

kollektivtrafik heltkostnader förhögahuvud Mångaöver atttaget. menar
i servicenivå.skillnaderoch hållet beror

kollektivtrafikoch ärpåtalar barnomsorgremissinstanserAndra att
tilltillinfrastruktur bidrarnödvändig att generera pengarsom

i statsbidragssystemet.inkomstutjämningen det nya
för den valt kompen-kritiseras utredningensynpunktUr teknisk attatt

i stället förkollektivtrafikkostnaderför faktiskakommunema attsera
statistiskahjälpbehovenkostnadema medhärleda strukturellade av

analysmetoder.

Utredningsdirelaiven

skillnader i huvudmannaskappåtalade problem medbakgrundMot av
underlag förutrednings uppdragingår det i denna att presentera ett ut-

för-för de verksamheter därstrukturella kostnadsskillnaderjämning av
och landsting varierarhuvudmannaskapet mellan kommunerdelningen av

psykiskt utvecklingsstörda,främstgällermellan länen. Det omsorger om
kollektivtrafik.särskola och

särskilt storstadsregionemasvalt studerahar ocksåUtredningen att om
kollektivtrafik hög servicenivå, struktu-för berorkostnaderhöga en

behovsskillnader eller både och.rella
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eller serviceStruktur

med skill-görakollektivtrafiken harkostnader förhöga attFrågan om
låtit utreda inomutredningenservicenivå harelleri strukturnader ramen

nackdelar medför- ochocksådelstudie. denna belysessärskild Iför en
huvudmannaskapsproblematiken.metoder ñr hanteraolika att

visarredovisas i bilagahelhetstudien, i sinResultatet somav

härleda någotlandstingen intemellan gårjämförelsedet vid attatt en-
och lågakollektivtrafikkostnader förhögasamband mellan taxor,

betingatstrukturelltärbehovet samtattatt resaav-
förklararkostnadernaochbetingade behovenstrukturelltdeatt-

till %.kostnadsskillnader 90redovisade

bostäder, arbets-därsärskit i områdenärBehovet stortatt resaav
geografiskavarandra i detskilda frånserviceinrättningar ärplatser och

arbetsmarknad, görenkämingmedStockholmsregionen,Irummet. en
minu-% har än 30dag. 60genomsnittförortshushållen i 8 merresor per

restid. dentimmes I% har än 1och 30restid till arbetetters merca
Norrlands inland, kaniinklusive flertaletnormalorten,svenska orter

och därmedlitetBehovet ärtill arbetet.cyklagå ellermånga attav resa
kollektivtrafik.behovetockså av

skeantingenkanärbehovetområden därI stortatt resornaav resa
resandetStorstadsområden därfärdmedel.kollektivamedmed bil eller

ochbebyggelsestruktur medspriddbil i regel storasker med har en
legatstadsbyggnadsñlosoñtrañkanläggningar. Denkostnadskrävande som

byggerGöteborgsregionenStockholms- ochför utbyggnadentill grund av
arbetsplatser ochmellan bostäder,samspelvisionpå ettomen
snabbtåg förlagtsochtunnelbanor, spårvågarkollektivtrafik. Genom att

stjämstad med satelliterkaraktärenbebyggelsentill stråk fårvissa av en
trafrkstråken.längs

således strukturell och dessutomstorstäderna åriBebyggelsestrukturen
bilen mycketanpassad ñrändring till strukturmedvetet vald. En taren

ärkostnader. Dessutomtill rad andratid och upphovlång enenger
miljösynpunkt.inte önskvärdsådan utveckling ur

merkost-strukturellaskärgårdskommunemastorstäderna harFörutom
kräverboende på öarnakollektivtrafiken. De ärnader för permanentsom

dag.och från arbetetsig tillfárjetrañk för kunna taatt samma

kollektivtrafikenstandardkostnadsersättn föringarodell för beräkningM av

höga kostna-harlandsting och kommunerdeUtredningen att somanser
kost-Behoven ochför detta.skall kompenserasför kollektivtrafikender

de invånarerimligtocksåstrukturellt betingade. Det ärnaderna är att
betalar tillgrad dei hög ärmycket ochgenerellt somsomresersom

förortsbefolkningenstatsbidragssystemeti detinkomstutjämningen nya
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inkomster-kostnader helt avgörande förför ärkompensationfår somen
förvärvande.nas

omfatta den kollektivtrafikKostnadsutjämningen bör endast som
kollektiv-landsting. Eftersom behovetochfinansieras kommuner avav

teoretisk standardkost-huvudman föreslåsoberoendetrafik är att enav
och landstinglänsnivå för kommunerberäknas pånadsersättning först

ersättningen ned kommunerlänsvisa påDärefter bryts dentillsammans.
huvudmannaskapsfördelningen mellanefter den normalalandstingoch

landsting, dvs. 5050.ochkommuner
enligt följande formel,ersättningen beräknaslänsvisaDen

Rotgles15,35 I,07xStandandkostnaztrersättning 557,32 ++ x-
46,61 RotRotfolk 829,91: Kärna öar++ x

genomsnittsavståndetinvånardistansen mått påRotgles Roten ettur -
glesbygdsproblematikenfångari länmellan invånarna ett -

trångselproblematiken ifolkmängden fångar tät-Rotfolk Roten ur
bygd

dagbefolkningen i den kommun harDefinierasKärna somsom
dividerad med länets dagbe-dagbefolkning i länetstörst

en-flerkärniga arbetsmarknader medfångarfolkning ett
resebehovstort

färjeförbindelserantalet harDeñnieras öarRotöar roten ur somsom
skärgårdproble-daglig arbetspendling fångarmedgersom

matiken

Sörmlands länlandstingen i Stockholms- ochinnebärFörslaget att
kollektivtrafikkostnader i lands-50 % sinaförendast kompenseras av

Övriga i full kompensation.landsting erhållertingssystemet. stort sett
kompensation i kommun-Sörmlandskommunerna fårochStockholms- en

Konstruktion medvetet valdinte har. ärkostnaderförsystemet som man
utjâmningssystemetomfördelningseffekter ialltförför inte få storaatt

och landsting.skatteväxlingar mellan kommunerytterligaremed krav
lösningen neutral eftersom Stockholms-skattebetalarperspektiv ärUr ett

hålla kommunal-kunna lägrekommeroch Sönnlandskommunema att en
bör påpekas standard-I sammanhangetandra kommuner.skatt än ett

ersättning för bedrivainte skallkostnadsersättningen att enses som en
ligger till föregentlig mening. endast grundviss i Denverksamhet att

för strukturkostnadsutjäm-avdragen inomochberäkna tilläggen ramen
förstatsbidragssystemet. Vid skilda huvudmannaskapningen i det ennya

landsting ellernödvändigt kompenseradet bliviss verksamhet kan ettatt
bedriver. kostnads-verksamhet någon Omkommun för annanen somen

kunna hålla motsvarande lägrehuvudman böråvilaransvaret manannan
utdebitering.

nationell utjåmningsmodellkonstrueraEftersom det inte går att somen
med huvudmannaskapproblem har skildaallaklarar hanteraatt somav

mellankommunala omñrdelningsmodeller krävas ikommergöra, attatt
kräver de minsta in-lösningen torde denvarje län. valdaDen somvara
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idaghur detväsentligt påminnerden i allteftersom utseromgreppen
och lands-huvudmannaskapsfördelningen mellan kommunerbeträffarvad

med detproblemetalternativ lösning påskisserasting. bilaga 4I en
för kollek-strukturkostnadernainnebärhuvudmarmaskapetdelade attsom

kol-försärskild ordning inomitivtrafiken utjämnas separatramen en
övrigt.kostnadsutjämningen iutanför inkomst- ochlektivtrañkpåse

tillsammansersättningen länframrälcnaderedovisas denI tabell 7.3 per
kommuner.ñrdelning landsting ochkostnadernas påochmed kostnader

kollektivtrañkenstandardkostnadsersättningar förKostnader och7Tabell
invånareår 1992 kronor per

fördelningKostnadernasTotalLån
Landsting KommunerersättningKostnad

836 2837 1837 11Stockholm
205 538760742Uppsala
465 107572 383Södermanland

405319607724Östergötland
306607 284590Jönköping

205 229496433Kronoberg
435 319 281600Kalmar
500 136 267403Blekinge

132 128447261Kristianstad
252 292613544Malmöhus
152 472477624Halland
470 6571831Bohus l 127Göteborg o. 402576 237639Alvsborg
166 178390344Skaraborg

285556 155440Yärmland
617 216 320536Orebro

386296612682Västmanland
238 233470470Kopparberg
231 316547547Gävleborg

645 178 3 l 1489Västernorrland
665 489 313803Jämtland

376670 209585Västerbotten
177646 462638Norrbotten

583 292 292583Gotland
595595189 1 120lMalmö
546546091 1 2301Göteborg
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Övriga7.13 verksamheter

Utredningens bedömning: Stockholms läns landsting bör kompen-
invånare förmed 150 kronor huvudmannaskapet ñrattperseras

färdtjänsten åvilar landstinget. andra län åvilar kommu-I ansvaret
ioch kommunsystemet har kommunerna, exklusive kommu-nerna

i Stockholms län, erhållit motsvarande kompensation.nerna

övrig administrationMed verksamhet central och sådana verk-avses
samheter landstingen redovisar under delprogram diverse.som

för förvaltningen varierarKostnaderna den centrala från 181 kronor per
Östergötland tillinvånare 919 kronor invånare Skaraborg. Genom-per

snittskostnaden till 375 kronor invånare.uppgår per
Redovisade frånkostnader under delprogram diverse varierar över-ett

invånareskott 179 kronor Göteborgs- och Bohus län tillpå l per en
kostnad kronor invånare Västerbotten.på 1 313 per

Enligt utredningens bedömning bör landstingen inte kompenseras för
eventuella merkostnader redovisas under dessa båda delprogram.som
Kostnadsskillnadema speglar i hög skillnader i redovisningssätt,grad
effektivitet och olika ambitionsnivåer.

enda från denna bedömning kompenseraDet görs äravsteg attsom
Stockholms läns landsting med 150 kronor invånare för färdtjänsten.per
Åtgärden behövs för ersättningen skall bli neutral mellan kommun-att
och landstingssystemet. I kommunsystemet erhöll samtliga kommuner

i Stockholms lån 150 kronor invånare.kommunernautom per
Ersättningen till Stockholm betalas med motsvarande avdrag från

övriga landsting, vilket kronor invånare.gör 28 per
utredningen standardkostnadsersättningarna för färd-Vidare attanser

ytterligare,tjänsten bör utredas såväl i landstingssystemet i kommun-som
finns bra underlag för fördjupadNumera analys, någotsystemet. ett en

genomförde sittsaknades när Strukturkostnadsutredningen arbete.som

7.14 Skillnader beror på geografiskt lägesom

bedömning:Utredningens Strukturella kostnadsskillnader berorsom
geografiskt i landet, bygg- och uppvårmningskosmader,på läge är

inte motiverat i utjäm-så små det beakta dessaattattpass synes
ningssystemet.

Strukturella kostnadsskillnader kan hänföras till det geografiskasom
läget i landet handlar främst skillnader i uppvärmnings- och bygg-om
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kompensation förhar kommunerna erhållitkostnader. l kommunsystemet
dessa skillnader.

förinte dessadet nödvändigt kompenseraUtredningen är attattanser
ekonomiskha litenlandstingssystemet eftersom det skulleskillnader i

betydelse.
för hållabehöver årligenreinvesteringar landstingen göraDe attsom

storleksordningenintakt ligger i 180anläggningskapitaletbyggnads- och
storstadsregionema% högre byggkostnader iinvånare. 5-10kronor per

landsting invånare ochStockholms läns 18 kronorskulle ca perge
till storstädernainvånare. TillâggetkronorGöteborgs stad 10 perca

i landsting därkronor invånare debetalas med avdrag på 2skulle ett per
riksgenomsnittet. Skillnaderna detligger under närbyggkostnaderna

storleksordning.ligger igäller uppvårmningskostnadema samma

7.15 Kallortstillägg

bedömning: i Norrland bör endastUtredningens Landstingen övre
kallortstillågg efter-för tidigare avtalövergångsvis kompenseras om

bakasjanuari Kompensationen bör inteupphörde l 1994.avtaletsom
övrigt, vid sidanstrukturkostnadsutiämningen i läggasin i utan om

övergångsersättningar.tillsammans med andra

ja-bestämmelser, upphörde denAllmänna 1Enligt avtal 89 AB som
stationerad kommunlandstingihade arbetstagarenuari 1994 varsom
förtecknades till avtaletlandsting i bilagakommun ocheller del somav

fyra olika kallortsgrupper ochfanns A,B,Ctill kallortstillågg. Deträtt
medarbetstagaren rätt erhålla tilläggi hadeD och vardera att ettgrupp

eller % lönen. Totalt berördes8 37viss l, 4procentsats aven
Arbetstagare den decemberlandsting avtalet. 30kommuner och 4 av som

lönehöjningñckkallortstillägg den januarierhöll 19941993 1 somen
kallortstillägget.motsvarade

sikttidigare på kort opå-Utredningen bedömer ingångna avtal ensom
inte motsvarande kallortstillåggetkan sänka lönenverkbar faktor. Man

tillfrån år annat.ett ett
landstingutrednigen berördabakgrundMot denna attanser

tidigaremerkostnader detövergångsvis skall kompenseras för de som
inte bakas in imedför. Kompensationen bör dockkallortstillägget

skall avvecklas efterstrukturkostnadsutjämningen i övrigt eftesom den
förhandlar det 125 miljoner kronor Norr-hand. kronor räknatI om

förmiljoner kronor Väs-miljoner kronor för Västerbotten, 5botten, 43
miljoner kronor för Jämtland.ternorrland och 2

noll-kallortstilläggen utformas i formTilläggen och avdragen för av en
inte kallortstillâggetde landsting berörs avstårsummemodell där som av

till landstingen i Norrland.kronor invånare övre20 per
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statsbidrag8

sjukvårdshuvudmännen,8.1 ersättningar tillVissa

m. m.

vissasocialñrsäkringssystemetsjukvårdshuvudmännen frånTill utgår
till sjukvärdshuvudmännen,ersättningar m.m.

sjukförsäkringen enligtallmännaSjukvårdsersättning från den utges
försäkring i form ersätt-allmän AFLkap. lagen 1962:3812 avom

läkarvård, sjukvårdande be-och sjukvård,ning hälso-för bl.a. öppen
sjukvård, tandvård förläkare,handling utförs än samtav annansom
behandlingen. Vidaremed vården ellerresekostnader i samband utges

handikapphjälp-kostnader ñrersättning för sjukvårdshuvudmännensviss
avinstitutionalisering och förebyggande hälso-ersättning förmedel samt

regeringen bestämmer.enligt grunderErsättningama utbetalasvård. som
schabloniserad ersättning från den all-mednuvarandeDet systemet

sjukvârdshuvudmännen, de s.k. Dagmarer-sjukförsäkringen tillmänna
innebar infördes1985. när detgällt sedan år Systemetsättningama, har

samladprestationsbundna ersättningar tillfrånsuccessiv övergång enen
sjukvårdsersättning.allmän Därvidinvånare i formersättning enavper

försäkringens ersättningar till försäk-samordning medinfördes även en
och sjukgymnasterprivatpraktiserande läkare för ñr-ringsanslutna att

samordnad planering offentligadenförutsättningarna förbättra aven
och sjukvårds-enlighet med hålso-privata hälso- och sjukvården ioch

lagen 1982:763.
varie-varje lämnatsallmän sjukvårdsersättning har årFörutom etten

sjukvårdshuvudmännen.antal ersättningar för olika ändamål tillrande
mellan ochavtalFördelningen ersättningama bestäms statengenomav

fastställd utgiftsram.inom riksdagenLandstingsförbundet en av
År sjukvårdsersättningenändrades fördelningen den allmärma1988 av

principen invånarbaseradsjukvårdshuvudmännentill att engenom om
behovskriterier. Den så-med antalsådan ersättning kompletterades ett

sjukvårdsersätt-fördelningsmodellen för den allmännalunda utvecklade
socioekonomiska för-ningen blev helt genomförd fr.o.m. år 1990. De

fördel-grund för den behovsrelateradedelningskriteriema ligger tillsom
sjukfrånvaro och förtids-dödlighet,ningen skillnader i befolkningensär

Modellenensamboende äldre. avsågpensionering antalet attsamt ge
förutsättningar hälso- och sjuk-ukvårdshuvudmärmen ökade att anpassa

behovs-i vårdbehov. Modellen hartill skillnadervårdens treresurser
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50mellan klasserna årersättning invånareDifferensen iklasser. per
kronor.

regeringen ifastställsgrunderna för demochErsättningsbeloppen av
sjukvårdshuvudmän-ersättningar tillvissaförordningen 1984:908 om

försäkring.allmänenligt lagen 1962:381sjukförsäkringenfrån omnen

kommitténsKommunalekonomiskaanledningFörändringar med av
förslag

med anled-199192:FiU29, rskr. 345l99192:150, bet.Beslutet prop.
inne-SOU 1991:98kommitténs förslagKommunalekonomiskaning av

avräkningsskatten ochavskaffandebl.a.för landstingenbar ett enav
skatteutjämningsavgiften fr.0.m. 1993.årreducering av

statsbidrag aweck-specialdestineradevidareinnebarBeslutet att sex
färdtjänst,beredskapsplanläggning,lades. Bidragen avsåg omsorger om

landsbygds-kollektivochsärskolor, särvuxutvecklingsstörda,psykiskt
skatteutjämningsbidrag.trafik del extraav

statligaför detformernaoch utvärderingavvaktan översynI på aven
kulturområdet Kom-bidrag inombibehölls destödet till kulturen som

generelltinordnas iföreslog skullekommitténmunalekonomiska etten
och lokalatill regionalagällde bidragentill landstingen. Det tea-bidrag

musikverk-regionalregionalamusikinstitutioner,dans- ochter-, museer,
inordnades delhellerbilioteksverksamhet. Interegionalsamhet, samt en

föreslog.kommitténvilketAIDS,bidraget till insatser motav
fr.0.m.slopas helt årskatteutjämningsavgiften skulle kunnaFör att

sjuk-ersättningar tillförföretasbehövde översyn1994 systemetaven
ersättningen till vissa sjukvårds-fall skullevârdshuvudmännen. I annat

vårdgivareprivatalämnas tillersättningarunderstiga dehuvudmän som
sjuk-ersättningen tillfrånoch drasområdehuvudmannensinom avsom

vårdshuvudmännen.

1994sjukvårdshuvudmännen årErsättningar till

genomförts under 1993.årnämnda haröversynenDen
199394för budgetåret prop.kompletteringspropositionregeringensI

det företagnatörutsåttningama förbil. konstateras199293:15O 4 att
riksdagsbeslutetdelssuccessivt klarlagtsöversynsarbetet omgenom
sjukvårdshuvudmän-vilkahusläkarsystem förnationelltinförande ettav

varit före-läkarvårdstaxandelsfmansieringsansvaret,har attgenomnen
omlâggningenaviseradedenVidare konstaterasmål för översyn. att av

det direktasjukvårdshuvudmnnenkräverstatsbidragsystemet att ges
ersättningama tilladministrationenför ochkostnadsansvaret övertar av

och sjukgymnaster. Förprivatpraktiserande läkareförsäkringsanslutna att
etableringsbegräns-slopandeintentionerfullfölja regeringens avom

enligtkrävsprivatpraktiker inte husläkare,ärför deningarna även som
sjukvårdshuvudmnnensförenligt medpropositionen ärett system som
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samtidigtsjukvårdslagenenligt hälso- ochför vårdenplaneringsansvar
hälso- ocheffektiv kontrolltillmöjlighethuvudmännen avengessom

kostnadsutveckling.sjukvårdens
kompletteringspropositioneniregeringenföreslogbakgrunddennaMot

försäkringsanslutnasåväl deersättningen förfinansieringsansvaretatt av
sjukvårdshuvudmnnenöverföras tillskullesjukgymnastemaläkarna som

före-statsbidragssystemetomläggningenföljdTillfr.0.m. 1994.år avav
sjukför-frånersättningarutgiftsram för vissaregeringen vidareslog en

kronor förmiljonertotalt 703sjukvårdshuvudmännen 2tillsäkringen om
kronor jämförtmiljonerminskning med 2924innebärDetår 1994. en

med år 1993.
för ändring-riktlinjernahuvudsak de föreslagnaigodkändeRiksdagen

tillför 1994utgiftsramen årfastställdeochi ersättningssystemetarna
l992l93z447.l99293rFiU30, rskr.bet.miljoner kronor2 703

och sjukvårds-föröverläggningar mellan statenEfter representanter
överenskommelse ersätt-bakgrundträffades dennahuvudmännen mot om

följande.för enligtår 1994sjukvårdshuvudmännentillningar
överförandet detsamtidigaoch detutgiftsramenminskadeDen av

ochprivatpraktiserande läkarevårdenförfmansieringsansvaretdirekta av
överenskommelsen,innebär, enligtlandstingentillsjukgymnaster att

allmänföreliggerbehov längreellerförutsättningarvarken att utge en
kostnader föröverstiga varje huvudmansskallsjukvârdsersättning som
jämfört medinnebärdessa vårdgivare. Det enats attatt parterna om en

ersättningentotala skall utgörasmindre del dentidigare är av enav
sjukvårdsersättning.allmän

sjukvårdser-den allmännaenadesbakgrunddennaMot attparterna om
miljoner för 1994sammanlagt kronor år700tillsättningen borde uppgå

behovsbaserade modell,enligt gällandeskulle fördelasbeloppetoch att
invånareersättningi är 50 kronorskillnadeninnebärbl.a att persom

sjukvårdshuvudmännenbehovsklasserdeochmellan tre somavvar en
indeladeär

enligtsjukvârdshuvudmånnen för år skall1994Ersättningen till
följande beloppföljande och medtill ändamålöverenskommelsen utgå

miljoner kronor.

700sjukvårdsersâttningAllmän
3701Sjukresor
510behandlingsinsatserRehabiliterings- och

5 lHandikappinstitutet
39,5behandlingsresurserPsykoterapeutiska
21Informationsförsörjning m.m.

5social analysepidemiologi ochförCentrum
0,5KiropraktorerPraktiktjänstgöring av

Överföring patienter frånvissaav
0,25Sverige till Finland
5,75HIV-smittadeInstitutioner för
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statsbidrag till landstingen8.2 Specialdestinerade

socialförsäkringsystemet till landstingenfrån utgårersättningamaUtöver
statsbidrag enligt följande.år 1994

Miljoner kronorUtbildningsdepartementet
forskningKlinisk utbildning och LUA 114l

Övrigt 72

Socialdepartementet
171Huslälcare
635Handikappområdet

65AIDSInsatser mot
i krig 23Hälso- och sjukvård

vârdartjånster 16Bidrag till
516Tandvård

Övrigt 24

Kommunikationsdepartementet
Ersättning till trañkhuvudmånnen 96

Kulan-departementet
Bidrag till regional musikverksamhet 230

biblioteksverksamhet 36Bidrag till regional
regionalBidrag till 24teater m.m.

15till regionalaBidrag muséer

statsbidrag för arbetsmarknadspolitiskaLandstingen erhåller åt-även
varit relativt blygsam omfattning.Hittills har dessa åtgärdergärder. av
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Förslag9

och struk-skatteinkomsterförUjåmningförslag:Utredningens
för inomkom-inomföreslås skekostnadsskillnaderturella ettramen
uppgifterför de ärfulltUtjämningen skermunalt utsystem. som

skatteväx-anpassning tillutjâmningssystemetsFörålagda staten.av
huvudmannaskapsförändringar inordnas kommunertill följdlingar av

i formstatliga bidragetDeti utgeslandstingoch system. avsamma
deninordnaslandstingenbidrag. Förgenerelltinvánarrelateratett

i denbidraget för sjukresorochsjukvårdsersättningenallmänna ge-
befolknings-ersättningen ñrsärskildabidragsgivningen. Dennerella

omfördelnings-ekonomiskaFörför landstingen.slopasminskningar
övergångsregler.vissatillämpaseffekter

landstingenutjämning ske förskalldirektivutredningensEnligt en
betingade kost-i strukturelltochi skatteinkomsterskillnaderavseende

därvidgrundkonstruktion börtekniskanader. Kommunsystemets vara
kommunermöjligheten inordnaövervägaUtredningen bör attförebild.

landsting ioch system.gemensamtett
bidragsbeloppet.kunnamåstestatsmakternaframgårVidare styraatt

ekonomiskahantera dekunnalämpligt sättockså påSystemet måste ett
tillämpning.ñnansieringsprincipenspåkallas bl.a.regleringar avsom

utformas,börteknisktbidragsgivningentill hurskall lämnasFörslag
totalti länlandstingetochtill kommunerna settbidragsbeloppet ettså att

vidareUtredningen böransvarsfördelningenhurinte påverkas ut.serav
i revideratstatsbidrag kan inordnasytterligare system.ettöverväga om

Utgângspunkter9.1

utgångspunkter:följandeförslag bygger påUtredningens

ochkommuneransvarsfördelningen mellanförändringar iFör att-
utjäm-börekonomiskt neutralt sättkunna skelandsting skall på ett

innebär delandsting samordnas. Detkommuner och attningen för
i län inteutjämningsavgiftemautjämningsbidragen eller etttotala

landstinget ochmellanansvarsfördelningändradpåverkasskall av
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i bör också till sådana huvud-kommunerna länet. Hänsyn tas att
mannaskapsförändringar kan kommunerna i länet olikaberöra på sätt.

utformas alla landsting ochUtjämningen bör kommunerså att ges-
ekonomiska förutsättningar utföralikvärdiga ålagdaatt statenav upp-

gifter. innebär frivilliga åtaganden i utsträckningDet att storsom
variera till ändamål och omfattning mellan landsting eller mellankan

utjämningen.kommuner inte läggs till grund för
utjåmningsbidrag utjämningsavgiftertotala omfattningen ellerDen av-

utdebiteringsñrändringar.skall inte påverkas av
Bidragensskall kunna bidragsramen. totala omfattningStaten styra-

skall alltså inte bestämmas automatiskt verkande regler. Därmedav
ekonomiskakan bidragsram fastställas efter regleringar mellanen

och kommunsektom.staten
Utjämning inkomstförutsättningar för strukturella behovs-samtav-

kostnadsskillnader bör inom ñr utjämningssystemetoch ske ramen
utjämningssystemetdelar. Det innebär dels skallattseparatasom

medföra likvärdiga inkomstförutsättningar dels skall utjämna för
strukturella behovs- och kostnadsskillnader.
Systemet bör hållbart sikt. Det bör därför baseras tydligapå påvara-
principer och utjämningen skall kunna upprätthållas vid förändringar
i statsbidragsvolymen.

enkelt, överskådligt och tydligt möjligt.Systemet bör såvara som-
inte alltför hinder förståDet bör således möta uppbyggnadenstora att

och innebörden olika inslagen i bör kommaDesystemet. systemetav
till klart uttryck de för sig kan granskas och diskuteras.så att var

9.2 statsbidrag inkomstutjämningoch

anförts i funnit anledningUtredningen har avsnitt 6 närmareattsom
alternativa för inkomstutjämning.modelleröverväga två

innebär skattevâxlingar till följdBåda modellerna huvudmanna-att av
skapsförändringar kan genomföras den totala bidrags- ellerutan att av-
giftsvolymen i utjämningen inom respektive län. förutsätterpåverkas Det

förutjämningen sker enligt principer såväl landsting kom-att samma som
Båda modellerna innebär alla kommuner och landstingockså attmuner.

omfattas utjåmningen. ocksåDe medger kan fastställaatt staten stats-av
omfattning, utgiftsutvecklingbidragens dvs. inte bestämsatt statens av

automatiskt verkande regler.

Statliga uzjiämningsbidrag

Med utjämningsbidrag tillskott för skillnadenstatliga lämnas mellan egen
skattekraft och garanterad nivå skattekraften liggerför över samt-en som

skattekraft.liga landstings och kommuners egen
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innebärModellen

utjämning,ochstatsbidragintegrering mellan-
statsbidragsvolym,vissberoendeutjämningen av-

lands-mellan kommun ochbidragsgivningsamordnadbehov av en-
ochskatteväxlingarför hanteralänsnivåting på att

beskattningsunderlaget.ändring av-

landstingens och kommu-statsbidragsandelen imodell ökarMed denna
ekonomiskaför såvälanvändsoch statsbidragenfinansiering reg-nernas

utjämning.ekonomiskkommunsektomochmellanleringar stat som
utjämningen blirutjämning innebärochstatsbidragIntegreringen attav

för mycket fallerSjunker denstatsbidragsvolym.vissberoende av en
de inte längre blirutjämningenlandstingellerkommuner attgenomur

således lägre denskattekraften blir ängaranteradebidragstagare. Den
utjäm-landsting fallerellerför de kommunerskattekiaften ursomegna

statsbidrags-nödvändigt ökablikan detsådant lägeningen. I attett
skatteunder-kommunalabegränsningar i detytterligarevolymen genom

intestatlig inkomstskattskiktgränsen förkopplingen tillvarvidlaget,
uppråtthällas.kanlängre

eko-innebär utfalletutjämningstatsbidrag ochIntegreringen att avav
konstruktion. Enutjämningssystemetspåverkasregleringarnomiska av

för deninnebär nivåntill utjämningenstatsbidragetminskning attav
skatteunderlag till-tillskottetskattekraften reduceras. Pågaranterade av

skillnader itill följdSkattesatserolika regleradeemellertidlämpas av
i olika länen.landstingen deochmellan kommunernahuvudmannaskap

vidsåledes högreindragning störreblirinvånareRäknat i kronor enper
effekt.bidraget fårökningEnreglerad skattesats. motsattav

län inteutjämningsbidrag tillförbeloppetdet ettFör sammantagnaatt
i utjåmningssyste-för vilka hänsynskatteväxlingarskall pâverkas tasav

fördelasutjämningsbidragenmodell därtillämpatutredningenharmet en
landstinget och kommu-mellanfördelasvarefter dessapå länen summor

för garanteradnivådettainnebärFör läneni länet. att sammanerna
grundomñrdelningama inom länen påföljdTilltillämpas.skattekraft av

garanti-dock olikahuvudmannaskapsförhállandenolika genererasav
med-olika län. Modellenlandsting irespektivekommunernivåer mellan

förskattekraftprincipen totalaupprätthålladärför inte att sammaomger
respektive landsting.alla kommuner

minskarskatteunderlagetkommunaladetbegränsningenGenom av
lands-respektivemellan kommunernaskattekraftiskillnaderna egen

beskattningför kommunalinkomstskattmed statligErsättningentingen.
förmarginalskattenhetlig högstamöjliggörbrytpunktens.k.denöver en

landsting medellerfår i kommunerDärmed löntagarealla inkomsttagare.
elleri kommunerskattehöjning medan löntagareutdebiteringlåg en

skattesänkning.utdebitering fårlandsting med hög en
förtill skiktgränsenskatteunderlagetkommunaladetKopplingen av

i kommunalekono-komplikationer detillkan ledainkomstskattstatlig
Ändras bryt-kommunsektorn.ochöverläggningarna mellanmiska staten
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kompensatoriska åtgärder.föranleda överläggningarpunkten kan detta om
Även utveckling i till skatteunder-brytpunktens förhållande det totala

föranleda diskussioner statsbidragens utveck-utveckling kanlagets om
skulle särskild brytpunkt kunnadenna bakgrund övervägasling. Mot en

beskattningen i totalahöjs takt med detför den kommunala t.ex.som
skulle komplicerautveckling. En sådan åtgärd dockskatteunderlagets

skattesystemet.

Inomkommunal utjämning

skattekraftinomkommunal utjämning bidrag vid lågVid utgår egen som
skattekraft.avgifter vid högmotsvaras egenav

Modellen innebär

kommunkollektivet,utjämning inom-
inkomst- och kostnadsutjâmning,lika principer för-
inkomstutjåming och statsbidrag,åtskillnad mellan-
utjämning helt oberoende statsbidragsvolym ochlångsiktigt hållbar av-

skatteunderlag.bibehållet kommunalt-

omfördelningseffektema det ingen avgörande skillnad mellantill ärSett
skillnader i landstingens och kommunernas skatteinkom-utjämning fören

utjämningsbidrag inomkommunal utjämning. Skill-via statliga ellerster
i princip i det förra fallet beskattar invånare inaden utgörs att statenav

ekonomiska förutsättningar förlandsting och kommuner med goda och
till landsting och kommuner med ekonomiskadessaöver resurser svaga

fallet inomkommunal utjämning skerförutsättningar. I det andra med
resursöverföringen direkt mellan landsting respektive kommuner.

utjämning tydligare bild utjämningens fak-Inomkommunal ger aven
statliga utjämningsbidrag. Den ligger också i linje medtiska innebörd ân

kommunala ñnansieringsansvaret. Utjämningen i dennahuvudsakligadet
landstingens och beskattning för de obli-modell innebär kommunernasatt

sker den genomsnittliga skattekraften i riketgatoriska verlsamheterna på
skattekraften.i stället för denpå egna

Utformningen inkomstutjåmningen s.k. nollsummespel, därettsomav
bidrag till vissa landsting och kommuner avgifter från andramotsvaras av

med de principer redanlandsting och kommuner, överensstämmer som
för utjämningen strukturella behovs- och kostnadsskillnader igäller av

statliga förMed utjämningsbidrag skulle utjämningenkommunsystemet.
i skatteinkomster och strukturkostnader bygga olika prin-skillnader på

ciper.
modellen tydlig åtskillnad statsbi-inomkommunala mellanDen ger en

utjämning. Statsbidragen frigörs sålunda från utjämningendrag och som
i sin inte blir oberoende statsbidrag. Den statliga bidragsdelentur av

regleringar landstingensanvänds för ekonomiska och kommunernasav
skattefmansierade Frikopplingen från utjämningen degörutrymme. att
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utjäm-fördelning inte påverkasfaktiskaregleringamasekonomiska av
konstruktion.ningssystemets

nollsummespelutformasutjämningeninomkommunaladen ettAtt som
hållbar.blir långsiktigtdeninnebärstatsbidragoberoende attav

kommunalaingrepp i detintekräver någrautjämninglnomkommunal
omfördelningarinte heller någraDärmed uppstårbeskattningsunderlaget.

statsbidragsandelen vidMed den lägreinkomsttagama.beskattningeni av
finan-landstingens och kommunernasutjämning bestämsinomkommunal

skatteunderlag.beskattninggradsering i högre egetavgenom

Slutsatser

grundkonstruktionentekniskatill denmöjligt anslutaFör så näraatt som
harför kommunernautjämningssystemetochbidrags-för nuvarandedet

för inkomst-utjämningsbidragstatligamodell medutredningen prövat en
skildanackdelar. Genomdock radmedförModellenutjämningen. en

åtgärderföljd dekostnadsutjämning och tillochför inkomst-principer av
skatteväx-inte skall påverkaslänstatsbidragenkrävs för att avpersom

kompli-tämligenblir modellenhuvudmannaskapsförändringarvidlingar
hållbarhet blirlångsiktigaUtjämningenssvåröverblickbar.cerad och

kompli-innebärutveckling. Modellenstatsbidragsvolymensberoende av
inkomst-gäller göradetoch kommuner närlandstingför attkationer

överläggningamakomplikationer förtillockså ledaoch kanprognoser
regle-ekonomiskaFördelningenkommunsektom.ochmellan staten av

utjämningssystemet.påverkasringar av
utjämningssysteminomkommunaltiställetUtredningen föreslår att ett

klaröverblickbart. Enochblir enklaresådantinförs. Ett system mer
finansieringsansvar ochkommunaltmellan stats-åtskillnad uppnås ett

Statsbidragsberoendetregleringar.ekonomiskaförbuffertbidrag som
princip tillämpaslångsiktigt hållbar. Sammautjämningenmindre ochblir

kostnadsutjämning.inkomst-för såväl som
tillgodose vidbörutjämningssystemetde kravtillMed hänsyn som

föreslårhuvudmannaskapsförändringarochhuvudmannaskapsskillnader
ñriinförsoch kommunerlandstingutredningen systematt samma

det totalt gårbörpåinkomstutjämning. Kravet settattsystemet vara
följdTilllandsting och kommuner.förjämntekonomiskt avupp

underskottrespektivevissabör dock över-huvudmannaskapsskillnader
landstingssidanochmellan kommun- accepteras.

obli-kommunernaslandstingens ochutgångspunkt iämningen börUtj ta
landstingtill förutjämningenDärmed avgränsasuppgifter.gatoriska en
kopplingverksamheter. Enkärnarespektive kommuner avgemensam

landstingens och kommunernasregleringockså mellanuppstår statens av
avgränsningdennafinansiella åtgärderna. Genomoch deverksamheter

skatteunderlagkommunslandstings ellerutvecklingenfâr ett egnaenav
undviks radinkomstutvecklingen. Dessutombetydelse ñr attviss enen

inñkts-utdebiteringar drabbasmed lågalandstingochkommuner av
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skatteunderlaget, särskildaminskningar vid tillväxt när skattesatserav
tillämpas i utjämningen.

Bidrag avgifter bör opåverkbara för kommuner och landsting.och vara
tillämpasinnebär särskilda skattesatser för bidrag baseradeDet påatt

till medelskattekraftentillskott skatteunderlag eller för avgifterav upp
medelskattekraften.baserade skatteunderlag De särskilda skatte-på över

obligatoriska uppgiftemasbör bestämmas utifrån de andelsatserna av
finansieringen i form skatteintäkter och generella statsbidrag för lands-av

särskildatingen respektive kommunema. Det innebär de skattesatsernaatt
utifrån % medelutdebiteringen föringängsvis bestäms landstingen90 av

sålunda beräknade justerasoch 85 % för kommunerna. De skattesatserna
huvudmannaskapsñrdelningenför mellan landstinget kom-de län där och

riksgenomsnittet. därvidavviker från Hänsyn bör till skatte-tasmunerna
Ädelreformenföljd ochväxlingssatsema till psykisktav omsorger om

Framtida skatteväxlingar ñr tillkommande huvud-utvecklingsstörda.
mannaskapsförändringar inom obligatoriska områden kan successivt föras
in i utjämningen.

huvudmannaskapsförändringar varit och aktuellaDe ärsom nu avser
huvudsak överförande från landsting till kommuner. Eftersomi av ansvar

statsbidrag bör fungera buffert för ekonomiska regleringargenerella som
statsbidragsandelen inte skiljer sig alltförår det fördel mycketen om

landsting. statsbidragsandelenmellan kommuner och I dagsläget är vä-
för Utredningensentligt lägre för landsting kommuner. därförän anser

huvudmannaskapsförändringar bör kunna ske statsbi-aktuellaatt utan att
fördelning ändras.dragens

Utredningen frågan spärrreglerhar övervägt vissgaranterarom som en
vidkompensations- och avgiftsgrad låga utdebiteringar. Utredningen har

emellertid funnit de särskilda skattesatserna bör gälla fullt Därmedatt ut.
undviks bidrag och avgifter blir opåverkbara utdebiterings-att genom
förändringar ñr vissa landsting och kommuner och påverkbara genom
utdebiteringsförändringen för andra. Vidare undviks ekonomiska obalan-

omfördelningar inom kommunsektom till följdoch sådana spärreg-ser av
utredningens avgränsning till obligatoriska verksamheterler. Med torde

inkomstminskningar vid tillväxt skatteunderlaget, till följd lägreav av
utdebiteringar intede särskilda skattesatserna, undan-än uppstå änmer
tagsvis. särskilt efter den utjämning kommunalskatteskillnaderDetta av

likvärdig utjämning ka.n förväntas bidra till. Utredningen bedömersom en
därför inte avsaknaden spärregler totalt kommer få någonatt sett attav

för landstingensinverkan betydelse och kommunernas ekonomiskaav
incitament ñr ökning skattekraften.verkaatt av

En speciñcering den inomkommunala utjämningen för landsting ochav
landstingsfria kommuner lämnas i bilaga tabell 5.

bilaga, tabell redovisas vad utfallet inkomstutjämningenI 6samma av
skulle bli för kommunerna principermed de utredningen tillämpat.som
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kostnadsskillnaderUtjämning9.3 av

betingade be-strukturelltförUtjämningenförslag:Utredningens
struktur-beräknadteoretisktpåbaseraskostnader börochhov en

verksamhetvarjelandsting. Förvarjeförkostnadsersättning som
standardkost-beräknasstrukturkostnadsutjämningeniskall ingå en

omfattasskallinteverksamheterdenadsersättning. För avsom
ersättninglandstingenerhållerstrukturkostnadsutjämningen en

standard-Därefterriksgenomsnittet. summerasmotsvararsom
strukturkostnadser-tillverksamhetkostnadsersättningen enper

sättning.
medelvärdetvägdaoch detersättningdennamellanSkillnaden

ellertilltilläggetutgörbefolkningenmedmultipliceratriketför
skatteinkomster.landstingensfrånavdraget

strukturkøstnadversâttningberäkningModell för av

strukturkostnadser-beräkningmodell förtillförslagUtredningens av
härleddaochverksamhetstandardkostnadenfrånutgårsättningen per

standardkostnadsersätt-betyderkostnadskillnader. Det attstrukturella
enhets-hjälpmedbyggsverksamhetochlandsting avningen uppperper
obser-förklararindikatorerfaktorerstrukturellaochkostnader som

verksamhetresultatetsammanvägdakostnadsavvikelser. Detverade per
andelverksamhetensmedöverensstämmerdet avsåhar attnormerats

hälso-innebärvilketkonsumtion, att t.ex.förkostnadentotaladen egen
standardkostnadsersättningen.igenomsnittsvärdefår rättsjukvårdenoch

totaltillverksamhetstandardkostnadsersättningenadderas enDärefter per
framrâknade totalersätt-redovisastabell 9.3.1Ilandsting.ersättning per

landsting.samtligaförningar
medel-vägdadetframräknaerhållsStrukturkostnadsindex attgenom

divideraochstrukturkostnadsersättningarlandstingssamtligavärdet av
Även redovisasindexdettagenomsnittet.medersättninglandstingsvarje

tabell 9.3.1.ilandstingper
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Tabell 9.3.1 Standard- och strukturkostnadsersättningar samt
strukturkostnadsinder

ÖvrigSjuk- Barn- Om- Kollek- Hög- Struktur- Struktur-
vård tand- tiv skola verks. kostnads- kostnads-sorger

vård trafik indexersättn.
Standard- 206 27811 1 526 439 115 830 14 3951 100
kostnad
Stockholm 11 221 278 5261 918 74 952 15l 970 110,94
Uppsala 9 312 278 S26l 380 235 802 13 534l 94,02
Södermanland 9 550 278 5261 192 117 802l 13 465 93,54
Östergötland 9 467 278 1 526 304 210 1 802 13 586 94,38
Jönköping 9 140 278 5261 303 278 802l 13 328 92,59
Kronoberg 9 092 278 5261 248 157 l 802 13 103 91,02
Kalmar 9 829 278 5261 218 103 8021 13 756 95,56
Blekinge 9 477 278 5261 250 106 802l 13 438 93,35
Kristianstad 9 244 278 5261 224 125 1 802 13 199 91,69
Malmöhus 9 279 278 5261 307 99 l 802 13 291 92,33
Halland 8 740 278 l 526 239 106 l 802 12 690 88,16
Gbg Bohus 0369 278 526 5921 133 1 802 13 367 92,86o.
Alvsborg 9 064 278 526l 288 27 l 802 98512 90,20
Skaraborg 0559 278 5261 195 78 802l 12 934 89,85
Yârmland 10 599 278 5261 278 186 l 802 14 669 101,91
Orebro 9 836 278 1 526 309 202 l 802 13 953 96,93
Västmanland 9 779 278 5261 306 53 l 802 74513 95,49
Kopparberg 10 354 278 5261 235 80 1 802 14 275 99,17
Gävleborg 89110 278 1 526 273 84 l 802 14 854 103,19
Västernorrland 10 380 278 5261 322 117 1 802 14 426 100,22
Jämtland 29611 278 1 526 333 138 151 802 372 106,79
Västerbotten 23011 278 526 3351 213 l 802 15 384 106,87
Norrbotten 87411 278 1 526 323 146 l 802 15 949 110,80
Gotland 11 161 278 5261 291 O 802l 15 059 104,61
Malmö 11 416 278 526l 560 133 1 802 15 715 109,17
Göteborg 11 938 278 1 526 615 0 l 802 16 159 112,26

Strukzurkostnadrerkostnadsersättningen

Strukturkostnadsersättningama varierar avsevärt mellan olika landsting.
Med utredningens utgångspunkt landstingen skall ha likvärdiga ekono-att
miska förutsättningar bedriva landstingskommunal verksamhet medatt
given ambitionsnivå finns således avsevärda, strukturellt betingade, skill-
nader hänsyn till.att ta

Ersättningarna iär störst övre Norrland och i storstadsområdena.
Högsta ersättningen tär Göteborgs kommun med 16 159 kronor in-per
vånare. Norrbottens läns landsting, Stockholms läns landsting och Malmö
kommun erhåller 15 949, 15 970 kronor respektive 15 715 kronor in-per
vånare.

För Norrbotten innebär förslaget strukturkostnadstillâgg 554påett 1
kronor invånare eller 414 miljoner kronor.per

Halland erhåller den lägsta ersättningen med 12 690 kronor invå-per
ÄlvsborgLåga ersättningar får också Skaraborg och med 12 934nare.

respektive 12 985 kronor invånare.per
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skill-kostnadsersåttning åriskillnadertillorsakenenskilt störstaDen
redo-landstingeni de olikaMedellivslängdenmedellivslängd.inaderna

sjukvård iochhälso-förstmkturlaktorerövrigamedvisas tillsammans
redovisaskollektivtrafikenförStrukturfaktorernaappendix 4.bilaga

tabell 2.i bilaga

kostnaderkontraStrukturkostnacisersättning

in-medtillsammansstrukturkostnadsersâttningenUtredningen attanser
länsStockholmsundantag förmedlandstingenkomstutjämningen ger

verksamhetbedrivaförutsättningarekonomiskalikvärdiga attlandsting
omfat-ersättningenverksamheterñr deambitionsnivåmed somsamma och redovisade kost-ersättningenmellanskillnadeninnebärDet atttar.

kva-service,huvudmannaskap,iskillnaderskullenader motsvaras av
utñrandet.effektivitet iochavgiftsñnansieringgradlitét, av

medlikvärdigaintelandsting blirStockholms länsförFörutsättningarna
standardkost-härleddadenhälftenendasteftersomlandstingsövriga av

utjâmningssystemetikollektivtrafiken kompenserasförnadsersâttningen
neutraltdock förslagetskattebetalarperspektiv ärlandstingen. Urför ett

kompenseradbliföreslåskollektivtrañkersättningenhälfteneftersom av
blilån kommerStockholmsi attLandstingsskatteni kommunsystemet.

hållakunnakommeri länetkommunerna attmedanandra länihögre än
i dagsläget.ocksådetSåandra kommuner. utskatt änlägre seren

förstrukturkostnadsersâttningenberäknadedenmellanjämförelseEn
iredovisaskonsumtionkostnad ñrkorrigeradochlandstingen egenen

boksluts-redovisas ikostnaderdekorrigeringEntabell 9.3.2. somav
före-Bl.a.jämförbara.kostnadernanödvändig för görastatistiken är att

ochbeträffarfrämst vadhuvudmannaskap,skillnader iligger omsorger
i bilagaredovisasbokslutsstatistikenkorrigeradekollektivtrafik. Den

tabell
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9.3.2 och strukturkostnadsersättning kronor invånareTabell Kostnader per

Korrigerad DifferensStruktur-
kostnad kostnads-
l992 ersättning

17 15Stockholm 183 970 213-1
S34Uppsala 13 961 13 -427
465Södermanland 13 380 13 85
586Östergötland 14 341 13 -755

Jönköping 66013 13 328 -332
Kronoberg 64312 13 103 460
Kalmar 180 75614 13 -424

455Blekinge 14 13 438 -1 017
Kristianstad 90612 13 199 293
Malmöhus ll 804 13 291 1 487
Halland 12 660 69012 30
Göteborg 13 043 13Bohus 367 324o.

12 985Alvsborg 842 12 143
Skaraborg 13 223 93412 -289

795yärmland 14 14 669 126
Orebro 726 13 95314 -773
Västmanland 74513 418 13 327
Kopparberg 465 27514 14 -190

854Gävleborg 13 843 14 1 011
Västernorrland 14 605 14 456 -179

15 15Jämtland 493 372 -121
15 581Västerbotten 15 384 -197

15Norrbotten 14 892 949 057l
15 059Gotland 14 076 983

Malmö 15 824 15 715 -109
15 578Göteborg 16 159 582

De faktorer utredningen identifierat för utjämna för strukturellaattsom
kostnadsskjllnader och fångar skillnader i ohälsa, höga kost-som upp-
nader i livets slutskede behov förklarar %nära 70samt attav resa av-
skillnaderna i landstingens kostnader. Förklaringsgraden kan betraktas

hög med tanke ocksåmycket på det finns kostnadsskillnaderattsom som
beror skillnader i ntbudsstruktur,på beteenden, service och effektivitet,
skillnader utredningen inte beaktat.som

Skillnaden stmkturkostnadsersätmingmellan och redovisade kostnader
kronor invånareär större än 1 000 motsvarande krona skat-1 påper ca

i fem landsting. dessaten erhåller StockholmAv två och Blekinge- -
ersättning lägre redovisade kostnader.är än Norrbotten, Gävle-en som

borg och Malmöhus erhåller alla ersättning väsentligen överstigeren som
redovisade kostnader.

Norrbottens höga ersättning i förhållande till kostnaderna kan förklaras
frivilligtmed kommunerna i länet över verksamhet i sambandatt tog mer

ÄdelEL-växlingenmed 500 kronor invånareca för hemsjukvården.per
Denna kostnad ingår inte i redovisad kostnad.ovan

Stockholms läns landsting har tidigare intenämnts kompenseratssom
fullt sina kollektivtrafikkostnaderför i landstingssystemet. Hälftenut av
kostnaderna föreslås kompenserade i kommunsystemet, dvs. utjämnings-
bidraget för kommuner.
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befolkningsminskningför9.4 Ersättning

förinnehåller konstruktion kom-utjämningssystemennuvarandeDe atten
varje landsting folk-befolkningsminskningar. Förstörre varspensera

för befolk-minskat tillägg denfemårsperioden utgårundermängd senaste
vid femårsperiodensöverstiger % folkmängdenningsminskning 2 avsom

varjemedelskattekraften för%början. Tillägget 40motsvarar personav
femårsperioden överstigerminskningen under denvilkenmed senaste

%.2
vid såväleller landsting kan uppkommaför kommunerMerkostnader

befolkningsökningar.kraftiga Debefolkningsminskningarkraftiga som
befolkningsminskningar.endast fastabestämmelserna pågällande tarnu

befolkningsminsk-vidlandstingen har regelnFör extra resurserom
utredningen skulletillämpning. Enligttill praktiskningar inte kommit

befolkningsökningar fåför kraftigakompensationinte heller regelen om
landstingen.betydelse förnågon

tillägg förbakgrund regelndennaUtredningen föreslår attmot om
ñr landstingen.befolkningsminskningar slopas

9.5 Genomförande

1993 reform för kommunernaårs

utjämningssystemet för kommu-bidrags- ochinförandet detVid av nya
till de ekono-övergångsregler med hänsynbeslutades vissa1993årnerna

till det tidigareuppstod i förhållandeomfördelningseffektermiska som
systemet.

hade föreslagit den årliga ök-kommittenKommunalekonomiska att
skulle få till beloppbidraget högst uppgåningen minskningeneller ettav

bruttokostnader övergångstidenoch% kommunensmotsvarande 2 attav
sigskulle sträcka över år.tre

till kom-bidragsförändringenemellertid relateraRegeringen valde att
iskattemedel och bidragsammanlagda inkomster i form avmunernas

skillnader i kommunernasbruttokostnadema. På grundstället för till av
neutralt mått.redovisning dettaansågs ettvara mer

kommitténs skulle 3 %Kommunalekonomiska förslag pâmotsvara
skulle kom-till de kravkostnadsbas. Med hänsyndenna lägre stora som

fastställdesi olika avseenden år 1993kommunernaställas på attattma
till hälften, dvs.bidragsförändringen endast skulle uppgåmaximaladen

referensbidrag förför skattemedel och år 1993.%,1,5 ettav summan
ochutjämningsbidraget för 1994skillnaden mellan årfårFör år 1994 ett

referensbidrag till högst 1,5 %fastställt uppgåregeringen summanavav
referensbidraget. Diffe-ochberäknade skatteinkomstema år 1994deav

bidrag varierar mellanmedför skatteinkonrster tillsammans carensen
utformning.till nuvarande15 % i förhållande det+- systemets
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Förslag

omfördelningseffekter för lands-innebär visssaUtredningens förslag
bidrag förändrasskatter och kommertingens inkomster i form attav

% i förhållande nuvarandeoch tillmed mellan % +18-10 system, se
tabell 9.5.1.

anpassningen till dessa förändringar föreslår utred-För underlättaatt
fördelas fyraårsperiod medomfördelningseffektemaningen överatt en

landsting. beräknatsnominellt belopp Beloppenlika årligtstort per som
framgår nedanstående tabell.utifrån förhållandena 1994år av

övergångsregler tillägg i miljoner kronor9.5.1 Avdrag ochTabell -

omfördelnings- AvdragtilläggLandsting Total

1996 1997 1998effekt

856 -641 -428 -214Stockholm
-51 -34 -1768Uppsala

-13 -626 -19Södermanland
27 9-36 18Östergötland

36-145 109 73Jömköping
6293 31Kronoberg 124- 120 80 40Kalmar 160--161 120 80 40Blekinge

155 52103Kristianstad -206
-32 -21 -l lMalmöhus 43
129 86 43-172Halland

-714 -ll -4gbg Bohuso.
65196 130-261Alvsborg

159 53106-212Skaraborg
2 8 416 1Yärmland - 55 37-74 l 8Orebro

-7 -5 -2Västmanland 10
60 40 20-80Kopparberg

-25 1633 -8Gävleborg -200 134 67-267Västernorrland
143 95 48Jämtland -190

Västerbotten 193 144 96 48- 55Norrbotten -2 8 164 109l
-27 20 7Gotland 13
356 -89-267 -178Malmö

-225898 -674 -449Göteborg

9.6 statsbidragInordning av

Eftersom längre finns behov den sjukvårdsersätt-det inte allmännaav
beaktasningen behovsskillnader grund ohälsaoch eftersom på av m.m.

strukturkostnadsutjämningen, allmänna sjukvårdsersättningeni bör den
tillföraskunna och motsvarande belopp bidrags- ochavvecklas ett nytt

Ävenlandstingen. bidraget inord-utjämningssystem för till sjukresor bör
i eftersom hänsyn till glesbygdsförhållanden ñrstatsbidragspåsennas
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strukturella kostnads-föreslås i utjämningensjukvårdhälso- och av
skillnader.

statsbidragen i övrigt kan konstate-specialdestineradegäller deNär det
bibehölls inför ñrändringarna 1993kulturområdet årbidragen påattras

kulturpolitikens inriktning. En kommittéutredningi avvaktan på omen
tillsattsproblematiken ifråga har KU 1993:03.uppgift utredamed att

dir.avslutat till utgången år 1994 1993:24.beräknasArbetet avvara
bakgrund inteutredningen lämnar denna nå-Landstingsekonomiska mot

specialdestinerade kulturom-de statsbidragen påförslag avseendegot
föreslåutredningen funnit anledning ytterligareheller harrådet. Inte att

statsbidrag de områden omprö-specialdestinerade påinordnanden somav
vades inför 1993.år

överförasmiljoner kronor börförslag innebär 2 070Utredningens att
och utjämningssystemet.till statsbidrags-det nya

9.7 Regionalpolitiska aspekter

grundgarantierna i dagens skatteutjämningssystemDifferentieringen av
kostnadsskill-tidigare försök inuttryck för vägaför landstingen är attett

Differentie-regionalpolitiska ambitioner.landstingen ochnader mellan
stödområdesindelningen.sammanfaller medringarna till delkom attstor

utjämning förregionalpolitiska inslag ochtydlig mellanNågon gräns
kan inte utläsas tidigare beslutsunder-kostnadsskillnaderinkomst- och ur

utvecklingenuttalatsregionalpolitiska ambitionerna harlag. De attsom
bristande kommunalinte skall motverkasi vissa landetdelar ser-avav

utdebiteringar.vice högaeller mycket
landetgod offentlig service i helaupprätthållakunnaAtt utan storaen

enligt utredningen mycket viktig förut-kommunalskattskillnader i är en
utvecklingen. Med effektiv utjämningregionalasättning för den aven

kostnadsskillnaderstrukturellaskillnader inkomstförutsättningar ochi
förutsätts mål kunnautredningen föreslår detta uppnås. Attdet sätt som

garanti-i förhållande till nuvarandeomfördelningseffekter uppstårvissa
tidigare intei ljusetför landstingen får närmastnivåer attses av man

strukturella kostnads-tillfredställande fånga in delyckats sättpå ettatt
skillnaderna.

dock tänka sigutjämning utredningen föreslår kanUtöver den man
regioner.till vissamotiv för ytterligare resurser

via utjämningssystemet tillföramotiv skulle kunnasådantEtt attvara
offentliga verksamheten, vilkensysselsättning i denför högreresurser

emellertidkvinnor. Utredningen förordarsärskild betydelse förhar att
beslutas i särskild ordning i stället förarbetsmarknadspolitiska åtgärder

åtgärderna lättareutjämningssystem. Därmed kaninordnas iatt ett an-
varierar tiden.till hur problemen överpassas

landsting skulle kunnaför till vissamotivEtt extraannat vararesurser
regionalpolitiska utvecklingsinsatser. Landstingensföratt utrymmege

inomregional dvs.regionalpolitiska betydelse dockfrämsta är natur,av
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Direkta regio-inom länen.fördelasverksamheterlandstingenshur egna
omfatt-inte i störreförekommer någonutvecklingsinsatsernalpolitiska

offentligleda till högredärñr främstresurstilldelningar tordening. Extra
långsiktiga utvecklingen. Ut-för denbetydelsesysselsättning störreutan

beslutas ochregionalpolitiska insatser bördärförredningen attanser
det gällerutjåmningssystemet. Närordning än överifinansieras annan

medlemskap i denavtaletinnebärutvecklingsinsatserregionala euro-om
utbildning ochinfrastruktur,möjligheter inombetydandeunionenpeiska

turism,utvecklingföretagsutveckling,teknikspridning,forskning, av
landsbygdsutveck-jordbruk ochungdomsarbetslöshetlångtids- och samt

ling.
i syfteförslag lämnasfunnit desåledesUtredningen har attatt gesom

service i hela landet störreoffentliglikvärdigförutsättningar för utan
regio-försärskild betydelseharkommunalskatterskillnader i svagareen

differentierafunnit anledningintehar därutöverUtredningen avner.
och behovarbetsmarknadsförhållandentillmed hänsynresurstilldelningen

intesida såledesfrån börSådana insatserutveckling.regional statensav
till-syfte böroch utjämningssystemet,bidrags-inordnas i attvaravars

förutsättningar.ekonomiskalikvärdigaskapa
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10 Effekter

10.1 skatteintäkter och statsbidrag

Utredningen har beräknat skatteintäkter och utjämningsbidrg tillsammans
strukturkostnadsersättning föreslås. Beräkningen har gjortsmed den som

för och med de regler kommer gällaâr 1994 när medsystemetattsom
inkomst- strukturkostnadsutjämning fullt genomfört. Medoch är ut un-

för kallortstillägget ingår inga bidragavdrag i beräk-dantag övegángs-
ningen.

redovisas skatteinkomster, bidrag och avdrag ñrI tabell 10.1 egna
bilagai invånare tabellstruktur kronor år 1994. I 3 görs motsva-per

redovisning i miljoner kronor.rande

tillägg enligt utredningens förslag kronorTabell 10.1 Intäkter, och avdrag
invånareper

Utjämning Struktur-Landsting Egna Generellt Kallorts- Summa
tilläggning avg. tilläggskatte- intäkterstats-

intäkter bidrag avdrag bidrag

575877 114 039 -l 715Stockholm -20 14 419
562 18210 -861 715Uppsala -20 59010

505775 -930 715Södermanland 9 -20 10 068
380 -809684 715Östergötland 10 -20 10 944

125 769 067 715Jönköping 10 525-20 10
715 -20Kronoberg 9 768 837 292 10 011-1
715Kalmar 10 065 995 -20 117-639 11
715159 -957 -20 578Blekinge 11 678 11

573 715Kristianstad 9 196 -20 10 0891 017
7159 -20Malmöhus 930 273 104 9 804
715705 -20 653Halland 8 997 643 8-1
715Bohus 9 554 -20 9 393Qb 163 028o.
71510 534 -20 836Alvsborg 013 410 9

9 681 460 715 -20 9 950Skaraborg l 033 -l
715Värmland 10 231 567 274 -20 76711
715Orebro 11 207 311 -442 -20 11 773
715 -20Västmanland 10 369 -38 -650 10 378

Kopparberg 9 715003 432 -119 -20 10 010
715Gävleborg 10 746 459 -20 12 302402
715Västernorrland 10 361 55 -131 11 161
715699 -5Jämtland 9 878 978 12 263

750 539 715Västerbotten 9 990 148 12 134
554 715Norrbotten 9 813 -96 4461 12 429

315 715Gotland 9 844 664 -20 516l 12
715Malmö 10 230 240 320 -201 12 481

563 715Göteborg -548 765 -20 46311 l 13
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Omfärdelningsqzfekter

utredningensinnebärstatsbidragssystemgällandetillförhållandeI nu
utdebitering kom-oförändradMedomfördelningseffekter.vissaförslag

betydligtfåoch GöteborgMalmö attlandstingsfria kommunernademer
Blekingeliksomlandstingennordligastetidigare. Deintäkter änstörre

intäktsminskningar.fårlandstingläns
kommuneroch GöteborgsMalmötolkasinteskall dockDetta som om

kunnamöjligheternadet gällerandra när attförutsättningar änfår bättre
egentligenVad detpris.tillstandardsammaerbjuda invånarna samma

förut-ekonomiskahar bättrelandstingennordligastedehandlar är attom
statsbidragssystem.gällandeisättningar

tillintäkt uppgårGöteborgs kommunharI dagens system somen
snittetUtdebiteringen ligger överriksgenomsnittet. strax95 %knappt av

%.107ligger påKostnadsnivânriket.för
gällanderespektive detföreslagnamellan detFörändringen systemet nu

redovisas i tabellkronori miljonerochinvånareuttryckt i kronor per
nedan.10.2

föreslagetgällande och systemdetIntäktsförändringar mellan10.2Tabell nu

invånareiIntäkter kronormiljoner kronoriIntäkterLandsting per
Nuva- DiffeUtred-Diffe-Nuva-Utred-
randeningensrandeningens rensrens

förslagförslag systemsystem
1-2212 1-21

50813 911856 14 41923 43128624Stockholm
241590 10 34910682 9229902Uppsala
97068 9 97110262 6372 663Södermanland

-89033944 ll-36 10469433 44Östergötland
-468525 10 993-145 10416270 33Jönköping
-69210 70410 011-124920796 11Kronoberg
-662117 ll 78011852 -16026922Kalmar
059637 -1568 1211917 -161756 11Blekinge

-703793089 1010165 -206958 32Kristianstad
76804 9 72895 43512 4695Malmöhus

-649302653 98461 -17222 289Halland
449 3489 39314960974 22BohusGbg 0. -584419836 109658 -261397 44Alvsborg

-759708950 109988 -212777 22Skaraborg
58824767 11l1370 16354 33Värmland

-268773 12 0411l-743 3113 237Orebro
36342378 101010705 2 6962Västmanland

-277287010 10-80 10905 98522Kopparberg
11412 18830212556 523 3333Gävleborg
026187161 1211173 -267906 32Västernorrland

663 400263 13 -112858 -1901668lJämtland
-74812 88112 134-1933 3193 126Västerbotten
-819429 13 24812-2183 5323 314Norrbotten
-465981516 1212750 -27723Gotland
49810 983 112 481356965 60922Malmö
057406 2463 11138985 4 981879Göteborg
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intäkterKostnader mot

till utredningsdirektivens mal-förslag leverutredningensI vad man upp
inteekonomiska förutsättningar självfalletlikvärdiga gårsättning attom

i gällande statsbidragssystem medjämföra intäkternamäta attgenom
förutsätterEtt sådant angreppssättintäkterna föreslagnai det systemet.

rättvist.för vadbeñntliga utgördet systemetatt normen som anses
förslagets effekterjämförelsen det gäller ärnärDen relevanta attmest

fullständig inkomst-kostnader intäkter. Vid såjämföra gottmot en som
i förhållande till intäkternakostnademas storlek ärutjämning detär som

ekonomi.landstingensavgörande för
tidigare redovisats i tabellintäkter, har 9.3.2.Utfallet, kostnader mot

föreslagnanuvarande respektive detBidrag deti systemet

från skatteintäk-skatteintäktemadra bort deGenom att summan avegna
respektive det föreslagnaavgifter i det nuvarandebidrag och syste-ter,

de olika landstingen får i respektivemycket bidraghurmet somser man
nedan det de nordligaste lands-framgår tabell 10.3 ärSom tresystem. av

i invånare ifår bidrag kronor såvältingen Gotland mestsamt persom
statsbidragssystemet.förslag i det nuvarandeutredningens som

nordligaste landstingen mindre bidragförslag får de änI utredningens
vadskillnaden mellan hur det idag ochtidigare den ut ut-stora sermen

ekonomiska förutsättningarna för Malmö ochderedningen föreslår är att
tidigare redo-väsentligt. framgår vadförbättras SomGöteborg av som

och Norrbotten de högsta kost-Göteborg, Stockholmvisats har Malmö,
väsentligt strukturella. Enligt direktivens målsätt-i allt ärnaderna som

utjäm-likvärdiga ekonomiska förutsättningar, är det naturligtning attom
kostnadsskillnader omfördelar intäkter till dessaningen strukturellaför

landsting och kommuner.
skattekraft i Stockholms respektivehög Norr-Fördelarna av en egen
inkomstutjämningen.län eliminerasbottens genom
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statsbidragssystemföreslagetrespektivenuvarandeiBidrag10.3Tabell

invånarei kronorBidragmiljoner kronoriBidrag perLandsting
Förändr.FörslagNuv.syst.Förändr.FörslagNuv.syst.

508380-128856640-216Stockholm
241-213 28688-60Uppsala 97294196267852Södermanland
-89260349-36105141Östergötland -468400868-145124270Jönköping

-692243936-12444168Kronoberg 662052715 l1-160255415Kalmar
059-14204791-16164224Blekinge

517 -703220-206 1152358Kristianstad
76-126-20243-71-113Malmöhus -649-345304-172-9181Halland
44205 -16114-51-65BohusGbg 0. -584406 -178-261-79182Alvsborg

-7592690281-21275287Skaraborg -58536593 1116438454Värmland
566 -268833-74156229Orebro 369-27102-7Västmanland

--277008284 11-80292373Kopparberg
556 114442 1133450417Gävleborg

026-l826 801-267 1208476Västernorrland
400565965 23-190349539Jämtland

-7482 3843 131-193614807Västerbotten
-8192 6163 434-218697916Norrbotten
-465666 3 2013-27185212Gotland 498250 1753 2356535179Malmö 0572900-157 1898830-69Göteborg

betalar till vemVem

oftahandlarutformningdessochstatsbidragssystemen omDebatten om
be-liksomförslag,olikaförlorar påellervinner somvemomvem som

tilltalar vem.
fiktivadetsammanställningredovisasnedantabell 10.4 pen-I aven
utjämningsi formstatsbidragssystemetilandstingenmellanningtlödet av

-tilläggavdrag.strukturoch-avgifterbidrag
ochVästerbottenJämtland,Gotland,erhållertabellenframgårSom av

landstingtill dessaBidragennettobidiagen.de störstaNorrbotten
skattekrona.3,25 kronormellan 1,0utdebitering på permotsvarar en - Älvsborg ochnettobidragsgivama ärstörstadelandsting ärDe som

respektivegällandemellan detilntäktsförändringen procentHalland. nu
tabellen.ocksåframgårföreslagna systemet av
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Tabell 10.4 Vem betalar till blir utfallet i förhållandeoch vad tillvem nu
gällande statsbidragssystem

Landsting Inkomst- Kostnads- Netto- Netto- Utfall
utjämning utjämning bidrag bidrag Nya .. Gzla

Förñndr.
iprocent

krinv krinv krinv krskkr

Stockholm 877 575l 1 302 -0,27 3,65- -Uppsala 182 -861 -679 -0,73 2,33
505Södermanland -930 425 -0,47 0,98

Östergötland 380 -809 -429 -0,47 -0 ,81
Jönköping 769 068 -298-1 -0,34 -4,26
Kronoberg 837 292 -455 -0,52-l -6,47
Kalmar 995 -639 356 0,42 -5,62
Blekinge -957678 -278 -0,3 l -8,38
Kristianstad 1 017 196 -179-l -0,2l -6,52
Malmöhus 273 -l 104 -831 -0,90 0,78
Halland 643 705-l 062-1 -l,20 -6,98
gbg Bohus 163 -865-l 028 -0,93 0,480.

534Alvsborg 410 -876-1 -0,98 -5,60
Skaraborg 1 033 -1 460 -427 -0,50 -7,08
Värmland 567 274 841 0,94 -0,49
Orebro 3 ll -442 -131 -0, 14 -2,22
Västmanland -38 -650 -687 -0,72 0,35
Kopparberg 432 -119 313 0,35 -2,69
Gävleborg 402 459 861 0,94 0,94
Västernorrland 55 31 86 0,09 -8,42
Jämtland 878 978 8551 2,14 -10,25
Västerbotten 539 528990 -5,80l 1,70
Norrbotten -96 5541 458 1,52l -6,18
Gotland 1 844 664 2 508 3,25 -3,58
Malmö 560240 1 320 1 1,68 13,64
Göteborg -548 7651 1 216 1,21 18,03

10.2 EU-aspekter

Utredningen skall enligt direktiven beakta EU-aspekter i sitt arbete. EU
efter subsidiaritetsprincipen,arbetar vilket innebär frågor skallatt av-

möjliga nivågöras på lägsta såvida inte åtgärderna hämmar konkurrensen
och friade marknaderna. Skatte- och skatteutjämningssystem får avgöras

Sveriges riksdag länge inte direktså de subventionerar företag.av
Utredningens förslag innebär inga subventioner till företag påverkarsom
den fria konkurrensen.
Satsningar från EU:s strukturfonder förutsätter den svenskaatt rege-

ringen med lika insatser EU. EU:s satsningar skallstorasvarar upp som
addidativa. vål utvecklat skatteutjämningssystemEtt kan godvara vara en

bas i sådana satsningar, eftersom det medför kommunerattgemensamma
och landsting kan bidra infrastrukturmed och god service.

5 14-0744
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11 Förslagets fortlevnad

Utredningens förslag: Utredningen det föreslagnaatt systemetanser
skall modifieras årligen med hänsyn till förändringar i skattekraft,
lagstiftning, huvudmannaskapsförändrinar etc.

Underlaget för kostnadsutj ämnin uppdateras årligen med hänsyngen
till befolknings- och prisförändringar. Modellerna ligger tillsom
grund för beräkna olika standardkostnadsersättningar bedömsatt
kunna fasta i under längre tidsperiod.systemetvara en

Inkomstutjämningen förutsätter årlig uppdatering med hänsyn tillen
befolkningsförändringar och förändringar i skattekraft och skatteväx-
lingar.

De föreslagna modellerna för beräkning standard- och strukturkost-av
nadsersättningar baseras kostnadsuppgifter,på strukturfaktorer och fasta
ersättningsvärden.

Utredningen föreslår kostnadsuppgifterna och modellerna föratt att
beräkna standardkostnadsersåttningar låses i och givnaär undersystemet

flerårig period. De faktorer fångar de strukturella kost-en som upp
nadsskillnaderna bedöms stabila tiden.över Strukturkostnadsersätt-som
ningarna räknas endast årligen med hänsyn till befolkningsñränd-om
ringar. Den genomsnittliga strukturkostnadsersåttningen kan således
förändras över tiden, dels förändringar mellan landstingen ochgenom
dels förändringar i riket totalt.genom

Landstingens genomsnittliga strukturkostnadsersättning 14 395 kronor
invånare i priser1992 års bör dessutom räknas till aktuellt årper upp

med nettoprisindex, vilket innebär samtliga delposter räknas medatt upp
belopp.samma

Systemet behöver modifieras årligen med hänsyn till eventuella föränd-
ringar i lagstiftning, huvudmannaskapsförändringar Dessa kan bl.a.m.m.
leda till funktionerna förändras.att

Efter längre period exempelvis fem år bör genomgri-en om en mer
pande översyn göras utjämningen för strukturella kostnadsskillnaderav
dels för fä aktuella kostnadsdata, dels för kunnaatt hänsyn tillatt ta
förändringar i landstingens verksamhet.
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Statligt utjämningssystem för landsting

1993:63Dir.

Beslut vid regeringssammanträde: 1993-06-10

Chefen för Finansdepartementet, statsrådet Wibble, anñr.

Mitt förslag

föreslår särskild tillkallasJag utredare med uppdrag föreslåatt atten
reviderat för utjårnningsbidrag till landsting och landstings-ett system

fria kommuner.

Bakgrund och utgångspunkter

Olika uçjämningssystem för landsting och kommuner

Till och med år 1992 skatteutjämningssystemen kommunerförvar resp.
landsting uppbyggda efter likartade principer.

År infördes1993 för utjämningsbidrag till kommunerett nytt system
l99192:15Oprop. del bet. l99ll92zFiU29,II, rskr. 1991922345 och

199293236, bet. 199293:FiU2, rskr. 1992932119. Ett mål förprop.
det statliga utjämningsbidraget år stimulera förnyelse ochatt ut-nya en
veckling den offentliga sektom. Ett mål är kommunernaannat attav ge
likvärdiga ekonomiska förutsättningar så skillnader i skattesatsniváeratt
främst avspeglar skillnader i service och avgiftsnivåer hur effektivtsamt
verksamheten bedrivs. Det bidraget innebär relativt långtgåendenya en
inkomstutjämning. Bidraget består delar: bidrag för utjämningtreav av
kommunernas skatteinkomster, tillägg eller
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förtilläggochförhållandenstrukturellaiskillnadergrundpåavdrag av
för kommunerutjåmningsbidragetbefolkningsminskning. Detstörre nya

kommitténsKommunalekonomiskaipunktmed utgångsbeslutatshar
balanssamhällsekonomiskekonomi iKommunalbetänkandetiförslag -

SOUsamarbetsformerochhandlingsutrymmeökatförstatsbidrag nya
1991:98.

utredaocksåingickuppdragkommitténs attKommunalekonomiskaI
och sedermeraförslagKommitténslandstingen.tillstatsbidragsgivningen

skatteutjämnings-gamladetlandstingenförinnebarbeslut attriksdagens
dejusteringardessaEnjusteringar. attvissamedbehölls varsystemet av

såväl kommun-bidragfårlandstingsfria kommunerna somurnumera
in-långtgåendeinteskerlandstingenFörlandstingssystemet. samma

och lands-landstingvarjeFörför kommunerna.komstutjåmning som
grundgarantivissutifrånberäknasbidragtingsfri kommun ensomges

dennamedelskattekraften. Från%och 141mellan 100varierar avsom
ålders-befolkningensberoende påavdragtillägg ellersedangaranti görs

befolkningsminsk-förockså störreTillägglandsting.istruktur gesresp.
finns ilandstingförskatteutjâmningssystemetBestämmelsernaning. om

landsting.tillskatteutjämningsbidrag1992:671lagen om
förstatsbidragenallt iframförbeståri attOlikheterna svararsystemen

skatteñnansieradelandstingenskommunernasandelarolika stora resp.av
gällerdetambitioner valts närochteknikerskildaverksamhet attsamt

kostnaderbetingadestrukturelltoch ut-i skatteinkomsterskillnaderhur
Jamnas.

nuvarande utformningmedNackdelar systemenav

l99293:150kompletteringsproposition prop.anmälde i åretsjagSom
utjämnings-nuvarandedemedförknippadeproblemdetfinns attbil. 6

utformade.olika Systemenlandsting ärför kommunersystemen resp.
ochmellanbidragsgivningensättkonsekventinte påhanterar ettt.ex.
ochkommunermellanfördelningenskillnader idet ärlänen närinom

kollektiv-gällerverksamheter. Detför vissa t.ex.landsting ansvaretav
ñränd-successiväldre. Enochdelvis vårdentrafiken samt omomsorgen

ochsärskolangällerdetockså näransvarsfördelningen pågårring av
utvecklingsstördatillstödet personer.

verk-sammanhang åri dettaproblemetgrundläggande attDet samma
vilketberoendeolika på systembidragshänseende värderasisamhet ur

dår-skattekraft utgörgaranteradiSkillnadernabidrag.fårhuvudmannen
förbidragsförändringeneftersomskatteväxlingkomplikation vidvid en
förförändringendeninte blir densamma sammantagnalandstinget som

intåktsök-ochkostnads-kommerTill dettai lånet. attkommunerna
mellan kommu-sig ojämntfördelaruppgiftsövertagandevidningarna ett

problem ärkan vållaomständighetlän. Eninom ett somannannerna
genomförsförändringarnadvs.huvudmannaskapsföråndringar,successiva

samtidigt ialla län.inte
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Nuvarande konstruktion skatteutjämningssystemet för landstingenav
innebär bidragets storlek ökar med automatik. Bidragskonstruktionenatt
medger alltså inte viss bidragsram fastställs på det sätt gälleratt en som
för utjämningssystemet för kommuner. Detta är inte förenligt med prin-
cipen samhällsekonomiska hänsyn bör ligga till grund för beslutatt om
bidragets storlek.

utjämningssystemetVarken för kommuner eller skatteutjämningssyste-
för landsting omfattar alla kommuner landsting. I kom-åretsmet resp.

pletteringsproposition anförde jag därför båda utjämningssystematt nu-
varande konstruktion och omfattning, otillräckligaär ñr klara bådeatt

utjämning ekonomiska förutsättningar mellan kommuneren av resp.
landsting och behovet sådana generella regleringar mellan ochstatenav
kommunsektom följer bl.a. ñnansieringsprincipens tillämpning.som av

bl.a. detta skål har utredningsarbeteAv påbörjats inom Finansdepar-ett
I arbetet ingår belysa hur skattesystemet skull kunna revide-tementet. att

för bidra till lösa problemet med de ekonomiska regleringarna.att attras
Förslag föreläggas riksdagen så ñrändringama kan träda i kraftattavses

1995. vilkaår Oavsett förändringar beslutas så kommer dessa medsom
sannolikhet fåstörsta konsekvenser för utjämningssystemet för lands-att

tingen.

Uppdraget

Grundläggande krav på systemet

Inriktningen utredarenspå arbete bör utjämningssystemet förattvara
landsting bättre skall överensstämma med utjåmningssystemet för kom-

de jagsâ problem har redogjort för minimeras. Det innebäratt attmuner
skall utjämna skillnader i skatteinkomster och i strukturellt be-systemet

tingade kostnader. Kommunsystemets tekniska grundkonstruktion bör
därvid förebild. Det står utredaren fritt redovisa eller fleraattvara en
lösningar. Samtliga alternativ bör dock heltäckande. Till den delvara
förslagen skulle innebära konsekvenser för utjämningssystemet ñr kom-

skall detta särskilt redovisas. Utredaren bör överväga möjlig-munerna
heten bidragsgivningeninordna till kommuner landsting iatt ettresp.
gemensamt system.

Statsmaktema kunna bidragsbeloppmåste det skall fördelas.styra som
Därför får inte medföra automatiska kostnadsökningarett nytt system

fallet med dagens skatteutjämningssystem.är Systemet måste ocksåsom
lämpligt hanterapå sätt kunna de ekonomiska regleringar påkal-ett som

las bl.a. ñnansieringsprincipens tillämpning.av
Det eller de bidragssystem föreslås skall kunna träda i kraft senastsom

vissaår 1996. I delar dock genomförandemåste kunna ske redan årett
1995. Jag återkommer till detta.strax
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huvudmannaskapSkillnader i

kvanti-ekonomiskaiochkartläggaöversiktligt termerUtredningen bör
för olikahuvudmannaskapetvadlänenmellanskillnadernafiera avser

landstingetellerkommunernadet ärdvs.verksamheter,kommunala om
kartläggningdennaMedfråga.iverksamhetenñrhar somansvaretsom

tekniskt börbidragsgivningentill hurförslag lämnasskallutgångspunkt
lånlandstinget iochkommunerna etttillbidragsbeloppetutformas, så att

dettaIansvarsfördelningenhur ut.påverkasinte sam-totalt sersett av
skatteväxlingsproblematiken belysas.nämndadenocksåbörmanhang

bidragytterligareInordning av

generellai denstatsbidragantalinordnades1993med år ettochFrån
in-bidrag kanytterligareövervägaUtredaren börbidragsgivningen. om

revideratiordnas system.ett

egfekrerFänielningsmässiga

de förslagfördelningsmåssiga effekternaredovisa deskallUtredaren av
lands-landsting ochvarjeñrskall görasRedovisningenfram.läggssom

tingsfri kommun.

utredningsförslagAndra

utredningarandramedkontaktbedrivas i närabörarbete somUtredarens
tidigaredetbl.a.gällerDetutredningsuppdraget.förbetydelsehar

Struktur-Finansdepartementet,inomutredningsarbetetpåbörjadenämnda
1992:06 Kom-Regionberedningen CFi 1992: 17,kostnadsutredningen

organisation, HSUfinansiering ochsjukvårdensochhälso-mittén om
redovisaochutredningardessaföljaUtredaren bör1992:04.2000 S

för defåri dessaförslagde presenteraskonsekvenser egnavilka som
förslagen.

med sikte påförslagskall ettutredningarnaförstnämndaDe två avge I
dessautgångspunkt imedutredarenskallDärför1995.genomförande år

inom detñljdåtgârdereventuellaföreslådelbetänkandeiförslag egnaett
1995redan årgenomförasbörocksåochutredningsuppdragets somram .

ibedrivandeArbetets
i

insiktmed godreferensgrupper,fleraellerbiträdasskallUtredaren enav
parlamen-skalldessaEnförhållanden.kommunalekonomiskai varaav

tariskt sammansatt.
samtligadirektiv tillregeringensivad sägsbeaktaskallUtredaren som
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inriktningsärskilda utredningsförslagenskommittéer och utredare om
dir. 1988:43dir. 1984:5, EG-aspekter i utredningsverksamhetenom

regionalpolitiska effekter dir. 1992:50.och om
redanförslag genomförasarbete skall vad gäller börUtredarens som

avslutat den 15 november1995 1993.år senastvara
slutförd augustiövrigt skall utredningen den 31 1994.I senastvara

Hemställan

jag regeringenhänvisning till vad jag har anfört hemställerMed attnu
bemyndigar chefen för Finansdepartementet

kommittéförordningensärskild omfattadtillkalla utredareatt aven -
utjämnings-föreslå reviderat förmed uppdrag1976: 119 systematt ett-

och landstingsfria kommuner,bidrag till landsting
i referensgrupper, sakkunniga,besluta ledamöter experter,att om

biträde utredaren.sekreterare och åtannat
regeringen beslutarVidare hemställer jag att

utredningsarbetet skall belasta sjunde huvudtitelnskostnaderna föratt
anslag Utredningar m.m.

Beslut

ñredragandens överväganden bifallertill ochRegeringen ansluter sig
hemstâllan.hennes

Finansdepartementet





139SOU 1994:70

2Bilaga

Kommittédirektiv

Landstingsekonomiska utredningenTilläggsdirektiv till
Fi 1993:14

1994:3Dir.

regeringssammanträde: 1994-01-27vidBeslut

anför.statsrådet Wibble,Finansdepartementet,Chefen för

skall hautredningen Fi 1993: 14 slutfört sittLandstingsekonomiska
maj 1994.arbete redan den 16

Uppdraget

dir. 1993:63regeringens bemyndigandeMed stöd den juni 199310av
utredare medchefen för Finansdepartementettillkallade särskild upp-en

landstingtillrevideratdrag föreslå för utjämningsbidragettatt system
direktivenlandstingsfriaoch kommuner. Utredningen skall enligt vara

slutförd den 31 augusti 1994.senast
137 beslutatRegeringen har därefter den december 1993:22 1993 dir.

parlamen-bemyndiga chefen för Finansdepartementet tillkallaatt att en
bidragberedning uppdragtariskt med föreslå hur statenssammansatt att

ekonomiskaderespektive landsting och utjämningentill kommuner av
skall redovisasmellan dem skall utformas.förutsättningarna Uppdraget

den oktober31 1994.senast
med delarden särskilde utredaren sammanfallerUppdraget till av upp-

I direktiven tilltill parlamentariskt beredningen.draget den sammansatta
samarbete medberedningen beredningen skall ha nära ut-att ettangavs

utredarenslandstingens utjämningssystem. Vidareredaren attangavsav
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förslag för beredningens slutligautgöra underlagen ñrslag.ett avavses
landstingens utjämningssystemUtredaren därför slutföra sittmåsteav

uppdrag vid tidigare tidpunkt vad i direktiven tillän ut-en som angavs
redaren. datum skall gälla den 16 1994. UtredningsarbetetSom nytt
skall bedrivas i kontakt med den nämnda parlamentarisktnära samman-

beredningen.satta

Finansdepartementet
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ochhälso-inomkostnadsskillnaderochBehovs-

sjukvården

Inledningl

syfteBakgrund och1.1

medsärskild utredaretillkallaregeringenbeslutadejuni att1993I en
landstingtillutjämningsbidragförrevideratföreslåuppgift systemettatt

enligt direk-börarbetetInriktningen pålandstingsfria kommuner.och
skalllandsting bättreförutjâmningssystemetuppdragettiven för attvara

kommuner. Kommunsyste-förutjåmningssystemetmedöverensstämma
innebärförebild. Detdärvidgrundkonstruktion bör atttekniskamets vara

stmkturellt be-ochskattekraftiskillnaderförutjämnaskallsystemet
landstingskall respektiveämningenutjEfteroch behov.kostnadertingade

pris.standard tillinvånare sammasinaerbjudakunna samma
kostnadsskillnader handlarstrukturella attförUtjämningen geom

intäkter med hänsynövrigafrånavdragrespektivetilltillägglandstingen
ochförhållanden, ålders-opåverkbara t.ex.strukturellaitill skillnader

strukturmedlandstingtillTilläggetbebyggelsestruktur. ogynnsamen
landsting medfrånavdragmotsvarandemedbetalasskall en gynnsam

struktur.
kost-ochbehovs-identifiera strukturellatillsyftarDenna attrapport
före-Vidarebetydelse för kostnaderna.derasklargöranadsskillnader och

teoretisk kostnadlandsting beräknavarjeförmetodik förslås att enen
Standardkostnads-och sjukvård.ñr hålso-standardkostnadsersättning

givetlandstingrespektivekostnaden för att,skallersättningen motsvara
servicenivåerbjuda invånarnaförhållanden,strukturellaandra somen

kostnadgenomsnittligriket tillgenomsnittet för per pres-mot ensvarar
tation.
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uppläggning1.2 Rapportens

beskrivning resursñrdelningsmodelleravsnitt kortfattad deI 2 avges en
vid landsting. Avsnitt beskriverför närvarande tillämpas olika 3 ettsom

respektiveantal strukturella faktorer påverkar behovet kostna-som av
i avsnitt fördjupad beskrivningderna för sjukvård och 4 görs gles-en av

bygdsproblematiken.
avsnitt redovisas resultatet statistisk analys försökerI 5 somav en

förklara i vad antal strukturella orsaksfaktorer ligger bakomman ett
kostnadsskillnader i avsnitt föreslås förobserverade och 6 modell atten

standardkostnadsersättningen till respektive landsting ochberäkna lands-
tingsfri kommun.

Proj ektorganisation1.3

utjämnar för strukturella behovs-Arbetet med utforma modellatt en som
kostnadsskillnader inom hälso- och sjukvården har huvudsakligenoch

Landstingsekonomiskabedrivits inom sekretariatet för utredningen.
miljömedicinsk expertis biträtt iEkonomisk och har sekretariatiet två

arbets-referensgruppenolika
referensgruppen följandeden miljömedicinska har ingått.I personer

Finn Diderichsen, Karolinska institutet, institutionen för social--
medicin,
Urban Janlert, Västerbottens läns landsting,-

Socialdepartementet,Mårten Lagergren,-
Lithman, Malmöhus läns landsting,Thor samt-

Socialstyrelsen.Kurt Lennart Spetz,-

Finn Diderichsen har dessutom, uppdrag Landstingsekonomiskapå av
utredningen, ULF-material Undersökninganalyserat SCB:s Levnads-av

för identifiera vilka sociodemografiskaFörhållanden försöka variableratt
betydelsefulla för skatta individs vårdutnyttjande.är attsom en

samhällsmedicinska vidMiljö- och sektionen Malmöhus läns landsting
ledning Thor Lithman bistått utredningen med omfat-har under ettav

tande underlagsmaterial. På utredningens uppdrag har MLL dessutom
undersökning syftegenomfört särskild i klarlägga hur mycketatten av

i individer innesjukvårdens anspråk är på sitttas avresurser som som
sista levnadsår.

Öberg, ekonomidirektör vid NorrbottensTore läns landsting, har lett
särskild arbetsgrupp med uppdraget analysera de merkost-närmareatten

nader beror bebyggelsestruktur, långa avstånd ochpåsom en ogynnsam
perifert läge.
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landstingeninomResursfördelningsmodeller2

resursför-flesta dedesammanställningen nedan ärframgårSom avav
uppbyggdalandstingenvid de olikatillämpasidagdelningsmodeller som

efter befolk-fördelas%90-95principer.likartadeefter resursernaav
efter andra faktorer.%resterande 5-10åldersstruktur ochningens

Bohuslandstinget

åldersrelate-bygger påmodell delstillämparBohuslandstinget ensomen
sociala fakto-till vissahänsyndelsinvånare,rad sjukvårdspeng tarper

tillmedUtjämningen hänsyn,sjukvård.för behovetbetydelse so-avrers
från,respektive avdragtill,tillägggörinnebärfaktorerciala ettatt man

maximalt %.10sjukvårdsbehovet pååldersrelateradedet
korrigeringnämndaförtill grundliggersociala faktorerDe ovansom

ohälso-utbildningsnivå ochensamboende,medelinkomst,arbetslöshet,är
tal.

landsting MLLlänsMalmöhus

läni MalmöhussjukvårdsområdenolikatillFördelningen resurserav
tillproduktionsorienterad budget,frånsuccessivt övergåtthar enen

behovsrelaterad budget.konsumtionsorienterad och numera
lokalise-vårdresursemasdetproduktionsrelaterade budgetenI den var

konsumtions-tilldelningen Dengrund förtillring låg resurser.avsom
vårdkonsumtionobserveradbaserades påfördelningsmodellenorienterade

Kostnadenvårdområden.ochi skilda åldersgrupperlandstingettotalt för
denolika åldrar. Ilika förhos läkarebesökvårddag,enhet sattetsper

kompletteratvidare ochhar gåtttillämpasmodell stegettmannusom
behovsre-fördelningsgrund. Denbefolkningsrelaterade faktorermed som

grundas påmodellenlaterade

ålderssammansättningantal invånare,befolkning-
ochinvånareför vårdkostnadertotalakostnader samt perper-

åldersgrupp
medellivs-patientenkätermed hjälpfångas samtohälsa avupp-

längden för män.

bedömtshar ohälsanbefolkningohälsa ochVägningMLL:sI av
Befolkningennettokostnader.sjukvårdens antas%för 10 avsvara

kostnaderna.%för 90 avsvara
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Landstinget Gävleborgi

Från och med tillämpar landstingetår 1994 i Gävleborg befolknings-en
baserad resursfördelningsmodell. Följande faktorer påverkar fördel-
ningen;

befolkningen antal, ålders- och könsfördelning,-
befolkningens rumsliga fördelning geografiskt index,-

hälsoindex baserat sju hälsoindikatorerpåett samt-
försäkringskassans ersättning till privata läkare sjukgymnaster.och-

% fördelas2 efter hälsaohälsa. Resterande % för-98av resurserna
delas efter åldersrelaterade konsumtionsvikter och det geografiska in-
dexet.

l sammanhanget bör befolkningensnämnas fördelning i detatt geogra-
fiska tillmäts litenmycket betydelse. Inom såväl primärvårdenrummet en

slutenvården fördelas 95 % eller mer, kvarvarande %, efter98som av
befolkningsrelaterade konsumtionsvikter.

Stockholms läns landsting SLL

En nödvändig förutsättning för befolkningen i län skall kunnaatt ett er-
bjudas vård pá lika villkor är till olika sjukvårdornrådenatt resurserna

istår relation till behoven. Under hälften 1980-talet utveck-senare av
lades därför behovsrelaterad resursfördelningsmodell i Stockholms länen
inom för samarbetsprojekt mellan Socialstyrelsen och Social-ettramen
medicinska enheten, vårdcentralen Kronan.

De variabler används i modellen ärsom

Ålder
Femårsklasser-

Samboförhållandencivilstånd
Samboende-

Samboende, frånskild eller gift-
samboende, änkaänkling-
Samboende, ogift-

Bostadsförhållande
Eget hem-
Bostadsrätt minst tvåom rum-
Hyresrätt minst tvåom rum-
Enrumslägenhet-
Uppgift bostad saknasom-
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tillhörighetSocioekonomisk

företagare studerande.tjänstemän, ellerHögre-
eller tjänstemän mellannivâ.tjänstemän, påLägre-

Arbetare.-
Korttidsarbetande eller förvärvsarbetande.-

antalet vård-först genomsnittligafördelningsmodellen beräknas detI
BeräkningenStockholms lån. görsoch vårddagar för helatillfällen se-

ålder,för alla kombinationerolika vårdgrenar ochförparat sam-av
tillhörighet.bostadsförhållande socioekonomiskboendecivilstånd, samt

vårdtilltållen ochgenomsnitt förkategori landstingetsvarjeInom tas
sjukhusvård inklu-genomsnittligt behovskattningvårddagar avavsom

sjukhusbunden vård.sive öppen
erhålles utifrån antal invånareområdeSkattningen vårdbehovet perav

kombinationer ålder, civilstånd,fördelning efterområdet och derasi av
socioekonomisk tillhörighet.bostadsförhållanden ochsamboförhållanden,

närvarande primårvårdsområde.modellen förområde i årMinsta
sjukhusområde fås summering vård-Vårdbehovet för ett genom en av
primärvårdsområde.för respektivebehovet

vårdtillfällen antal vård-slutenvård i antal ochmätsUtnyttjandet av
absolut stället skapasfinns inte mått. Iresursbehovet någotFördagar.

fördelningen landstingetsvikter vidrelativa tal tjänar av gemen-somsom
% i relation till antalvårdgren fördelas 40varjeInomresurser.samma

vårddagar. Förtill antal långvård ochrelationvårdtillfällen och % i60
i relation till antal vårddagar.enbartfördelningenpsykiatri sker

underlag. Härmotsvarande viktas behovet iprimärvården saknasFör
antal besökgrundat på åldersklassfem åldersklasserhand tillförsta per

nordvästra ochDåvarande sydvästra sjuk-distriktsläkare 1986.århos
landstinget,hela eftersom övrigahar fåttvårdsområdena representera

registrering öppenvård.ofullständigområden hade aven
ytterligare omfördelning med hån-år görsåldersklassen 15-64För en

förtidspensione-med sjukskrivningsdagartill mångaatt samtpersonersyn
sjukskrivnings-genomsnitti har fler besökrade än de medpersoner

dagar.
och fördelasstarroperationer ingårtill i övrig kirurgiResurser se-

område i proportion till invånare år.antal 64överparat per
hjälp Re-medBehovsuppskattningama räknas fram till år avsenare

och åldersför-trafikkontorets folkmängds-gionplane- och ñrprognoser
utnyttjas födelse-primårvårdområde. kvinnosjukdomardelning Förper

prognoser.
omfattarårligen i november månad. PrognosernaNya utprognoser ges

verklig för-användsframåt. föreår För åretinnevarande år samt sex
delning.

räknasfördelningviktning vårdgrenarna enligt fastställdEfter re-av
olika sjukvårdsområdena fram.surstördelningen till de
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Norrbottens läns landsting

åldersrelaterad modellframlandsting har tagitNorrbottens läns en som
Fördelningeniresursfördelningen länet.hjälpmedel förett av resurser

överväganden.politiskadock fortfarandestyrs av

kostnadsfaktoreroch3 Strukturella behovs-

3.1 Allmänt

för närvarande använderlandstingenresursfördelningsmodellerDe som
efter âldersstrukturen%fördelar, nämnts, 90 av resursernacasom ovan

% efter andra faktorer.och resterande 10
fördelningsmodell tillämpasskulle föråldersbaseradsådan starktOm en

utfalletmellan skulle dåligtlandstingen stämmaomfördelaatt resurser
Åldersstrukturen förklararredovisade kostnader.med faktisktöverens

det gäller hälso- ochkostnadsskillnader när% redovisadeendast 5 av
samvarierar negativt medLandstingens totala kostnadersjukvården.

áldersstrukturen.
strikt åldersbaserad ñrdelnings-anledningen tillfrämstaDen att en

resursförtlelningssammanhang den intei ärmodell inte bör användas att
skillnader dels har medväsentliga strukturellaförmår fångaatt somupp

livets slutskede delskostnader i göra,i ohälsa och högaskillnader att
till följd långautökadeglesbygden behöverberor på att resurser av av-

utspridd bebyggelse.stånd och en

3.2 Ohälsa

i befolkningenohälsan påverkarhälsolägetkänt faktumDet är attett
kostnaderna. Hälsan påverkasdärmed ocksåbehovet sjukvård och avav

individen själv.fysiska psykosociala miljönden och samt av
miljön kan upphov tillorsaksfaktorer i den fysiskaMiljörelaterade ge
hjärt- och kärlsjukdomar,missbildningar,infektionssjukdomar, tumörer,

âmnesomsättningssjukdomarlungsjukdomar, hudsjukdomar, etc.
leder till ohälsa påverkas bl.a.psykiska förslitningen siktDen påsom

utbildning, familjeförhållanden,arbetslöshet, bostadsmiljö, inkomster,av
rollkonflikter. ohälsa in-arbetsförhållanden och Denskilsmässor, som

tobaksrökning, alkohol, kosthandlardividen själv kan påverka bl.a. om
och motion.

givetvis inte möjligtresursfördelningsmodell det hänsynI är att taen
ipåverkar hälsan befolkningen.till alla bakomliggande faktorer Ensom

och helt oöverblickbar.sådan modell skulle bli mycket komplex Det är
faktorersig till fåtal har direktdärför nödvändigt begränsa ett ettatt som

eller indirekt orsakssamband med ohälsa.



147Bilaga 31994:70SOU

landstingvid länssamhällsmedicinska sektionen MalmöhusochMiljö-
omfattande arbetebedrivitantal tillbakasedan årharMLL ettett an-

i lån.förhållanden Malmöhusoch socialasjukvårdgående hälsa,
be-ñrkaraktäristika variabler85 använtsstudier har attI MLL:s

hälso-miljö- ochsituation, levnadsvanor,socialainvånarnasskriva
förhållan-orsaksvariabler socialaikan delassituation. Variablerna upp

Uppgifternaeffektvariabler sjuklighet.ochoch miljölevnadsvanorden,
enkätundersökningspeciellstatistik ochfrån officiellhar hämtats somen

respektive effekt-Bakgrunds-registerdata.kompletteragenomförts för att
appendixförtecknade ivariablema finns

varjeförde 85 variablemaochvärdet påförsta harI stegett avvar en
därefterför landstinget ochgenomsnittettillförst relateratskommun

variablemarangtalen för de 85Därefter harfrån till 19.rangordnats 1
erhåll-utifrån denrangordnatsochför varje kommun nyttsummerats

medellivslängdsamvariationen mellanhartredjeI stegettna summan.
samvariationen mellanliksomberäknatsvariablersammanvägdaoch me-

kostnader.dellivslångd och
funge-medellivslängden förvisar mänstudierResultatet MLL:s attav

i befolkningen, figurohälsanutmärkt indikator serar som en
medellivslängd. livskvalitetEn lågsamvarierar med lägreohälsaHögre

samvarierar alkohol-förhållanden medSocialalivslängd.kortareger
i sjuk-inläggningar sluten vårdläkemedel,sjukdomar, samtrelaterade

kvinnor.påverkar män änförhållandenasocialadagar. De mer
visari ocksåstudier MLLgenomfördafrånResultaten att resurs-

har den lägsta medellivs-kommuneri deförbrukningen störstår som
längden.
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rangordningrelation till1983-1987 iMedellivslämgd för mänFigur av1
i 19 skånska47 stexklusive dödlighetY-axelnohälsovariabler

kommuner

Rangordning
0Landskrona19 r .Burlöv18

.Trelleborg17
OHelslngborg16 -- ÖEslöv15 -- OLund14 1- OBjuv13 - ÖSkurup12

ÖYstad11 -- OKävlinge10 -- öör9 -- OSvedala8 -- Vsjöbo7 -- Ostatlanstorp6 -
ÖHörby5 -- Osvalöv4 -- OHöganäs3 -- OLomma2 -- .Vellinge1 -- ii1iO i

år78årår 77år 76år 75år 7473
Medellivslängdmän

förInstitutionenutredningen harLandstingsekonomiskauppdragPå av
SCB:s ULF-Institutet analyseratKarolinskavidSocialmedicinhälsa och

bety-variabler ärsociodemograñskavilkabelysamaterial för att avsom
SCB:sbygger påvårdbehov. Analysenindividsskattafördelse att en

totalt 0001315 1988-1989,åröverULF-undersökningar capersonerav
personer.

teoretiskt vård-medidentisktundersökningi dennaVårdbehovet ett-
uppgifterintervjupersonernasbasisberäknas påutnyttjande egnaav-

i slutenoch vårddagarvårdtilltällenantaltremånadersperiodför omen
eller sjuk-distriktssköterskamedkontakterantalläkarbesök,vård, antal

sökt läkarvård.intehaft behovhanhonsamtgymnast, av menom
enligtvårdutnyttjandetsamlat påihop till måttVariablerna har vägts ett

i tabellredovisasResultatetformel.nedanstående

3läkarbesök5vårddagar25várdtillfällenVårdutrgrtzjande +++
tillgodosedda behovinklkontaktövrig1
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jämfört medangivnaförvårdutnyttjande denförKvotTabell 1 gruppen
variabel övrigaför varjeärJämñrelsegruppenjämförelsegrupp.

logistiskUnivariat multivariatochinget annat anges.om på siukhem ärvistasSverige1988-89. Personerregression. som
Adelpostexkluderade

MultivariatMultivariatUnivariat
med
interaktioner

0,980,990,98storstäderH-region 1-2
0,781,041,03Norrland5-6H-region
l11övriga reg3-4H-region
0,649,780,71l-24 år
0,730,830,7825-44
lll45-64
2,811,571,4665-74
2,812,532,3775-84
3,933,303,2484-w
1,632,112,15förvärvsarbetandeIcke
1,07l,1l1,24Arbetare

företagare,Tjänstemän,
1llstuderande
1,281,291,23Utlandsfödd
1,130,961,20Ensamboende-stående

Boende i hyres- eller
1,281,291,49bostadsrätt
1,39H5-6 ensamboendcoch

H5-6 arbetareelleroch
1,29förvärvsarbetande

förvärvs-16-55 år och
2,13arbetande
0,67ensamboende65-w år och

åldersstrukturiSkillnader3.3

invånare med ål-vårdkostnadenökartabell 1framgårSom perovanav
85 och äldreår är näraåldersgruppenförGenomsnittskostnadendern.

detaljeradför åldersgruppen 45-64 Enden år.höggånger så4 mersom
kapiteliåldersgrupp lämnasvårdkostnadernaredovisning perav

tabell 2.

medellivslängdSkillnader i3.4

underlagsmaterial tillomfattandeställthar MLLtidigare nämntsSom ett
uppgiftertilltillgånghar bl.a. haftUtredningenförfogande.utredningens

och ef-bakgrunds-i väsentligakommun länetkostnaderna samtperom
i befolkningen.hälsanpåverkarfektvariabler som

statistiskautredningen göramöjligt förgjorthar detDetta att egna
kunde konstaterastidigt stadium5.avsnitt På attvidareanalyser, ettse

förklara redo-kundeåldersstrukturen bästfrånbortsettfaktorerde som
medellivs-i länetmellan kommunernakostnadsskillnadervisade var
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ensamboende. Sambandet medellivslängd ilängden och andelen mellan
kombination med ålder och kostnader inte bara vadär mycket starkt,
beträffar medellivslängden för också medellivslängden Förmän, förutan

och kvinnormän sammantaget.
utredningen i medellivs-Detta faktum ñck överväga skillnaderatt om

skillnader i ohälsalängd inte bara speglar också fångarutan upp annan
väsentlig struktur betydelse för vi främstår kostnaderna. Detsom av
hade i åtanke medellivslängden också fångar strukturellavar om upp
skillnader grund höga kostnader i livets depå slutskede. Om ärav som
inne sitt sista levnadsår i anspråk blir depå tar stora resurser
kommunerlandsting har hög andel äldre överkompenserade i ensom en
strikt åldersbaserad fördelningsmodell eftersom ersättningama stiger med
åldern befolkningen. Regioner med låg andel äldre blirpå på motsva-en
rande systematiskt underkompenserade.sätt

Huddinge sjukhus för närvarande arbete bl.a. syftarPå pågår ett som
till reda hur andel tillpå går åtatt ta stor resurserna som personer som
befinner sig i livets slutskede. Arbetet inte avslutat från deår ännu men

arbetar med projektet ñck vi information det finns interna-attsom om
tionell forskning området kostnaderna företyder på dödenpå ärattsom
mycket höga. England of Medicine har nyligenIhe New Journal Feb

publicerat artikel The Economics of Dying The Illusion of94 Costen -
Savings the End of Life styrker hypotesen.at som

kostnaderna i livetsFör snabbt få bättre kunskaper slutskedeatt om gav
uppdragLandstingsekonomiska utredningen MLL i specialbearbetaatt

MLL:s patientstatistik. finns patientadministrativt datasystemI MLL ett
för patienternasöppen och sluten vård med uppgifter ålder, hemort,om

operationerläkarbesök, vårddagar, utskrivnavårdtilltällen, i sluten vård
preliminärt resultat tyderEtt undersökningen på 17 %attm.m. av ca av

kostnaderna för i anspråk de inne sitt sistaslutenvård är påtas somav
befolk-levnadsår. siffra 3,5 %.Motsvarande för öppenvården är Förca

ningen helhet vårdkostnademagäller % går till de10attsom ca av som
avlider avliderunder appendix haråret 2. De 9 gånger högrese som-
kostnader snittet för befolkningen.änper person

tankeMed på kostnaderna i livets slutskede ochmycket högaäratt att
medellivslängden varierar mellan kommuner och regioner det såledesär
viktigt resurfördelningsmodell för hälso- och sjukvården korrigeraratt en
för skillnader i medellivslängd.

4 Glesbygdsproblematiken

14. Allmänt

februariI 1994 Landstingsekonomiska utredningen särskildgav en ar-
betsgrupp i uppdrag närmare studera landstingens merkostnaderatt som
beror på bebyggelsestruktur, långa avstånd och perifert läge.ogynnsam
Arbetsgruppen har bestått ekonomichefer från berörda sjukvårds-av
huvudmän.
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analysmodellutveckla dentill medhjälptLuleå harLantmäteriet i att
till glesbygds-ersättningamaberäknaanvänder förutredningen attsom

utförts Lant-hardatabearbetningamageografiskalandstingen. De av
landstingen i Norr-vidEkonomifunktionernai Kiruna.mäteriet Kartor

legatunderlagekonomiskasammanställt detJämtland harochbotten som
analyser.för arbetsgruppensgrundtill

koncentreratshar analysenutredningstidenbegränsadedengrundPå av
domineradedenförsektorsjukvård. Dennaochhälso-områdettill svarar

Geografiskt haraktuella områdena.i dekostnaderlandstingetsdelen av
befolknings-hartill områdenområdet avgränsatsundersöktadet som en

prak-mil. Iradie på 10inominvånareunderstiger 000400täthet ensom
linjeglesbygd finnssjukvårdensinnebär dettatiken att ennorr om

i delar östraGävletraktenvidostkustentillBohuslän samtfrån avnorra
figur 2.Gotlandlän och påKalmar se-

glesbygdSjukvårdens2Figur

Befolkningstäthetinom
mi|radie lOpåen

I 000200

000400
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befolkningsunderlagavstånd litet4.2 ochStora

för sjukvårdshuvudmärmen medborgarna olikaFörutsättningarna att ge
kraftigt mellan olika regioner.vårdservice varierarformer av

faktorerframför allt följande två orsakar strukturellaärDet som mer-
glesbygd:i sjukvårdenskostnader

befolkningsunderlaglitet samt-
avstånd.stora-

befolkningsunderlagLitet

vårdinrättning kan inte hur liten helst. Då kan den inteEn vara som ge
tänkt. förhållande alla planerare och sjuk-den service år Detta ärsom

väl invånarnasvårdspolitiker i glesbygden medvetna För basserviceom.
grundkostnad i form lokaler, utrustningfinns alltid viss och beman-aven

öppethållande ellerning. kostnad för visst viss jourverksam-Denna ett en
graden utnyttjande.het är densamma oavsett av

exempelvis den befolkningsmässigt lilla och geografisktFör storaatt
kunna sina medborgare fullgod basservicekommunen Arjeplog ska ge en

distriktssköterskemottagning,för läkarmottagning, mödra-krävs resurser
sjukgymnastik, arbetsterapi och laboratorium.och bamavård, Dessutom

Arjeplog förstärkt med observationsplatser med dygnet-vårdcentralen iär
läkarjour och ambulanssjukvård för kompenserarunt-tillsyn, detatt stora

akutsjukhus. kompletteringar inte motive-avståndet till närmaste Dessa är
befolkningståthetssynpunkt skarade säkerhets-utan extrases som enur

händer.någotresurs om
riksgenomsnittet måttstock vårdcentralen i Arjeplog, lik-Med ärsom

glesbygdsvårdcentraler, överdimensionerad. Kostnaden förandrasom
dubbelt invånaredriva vårdcentralen i Arjeplog är än så högatt mer per

vårdcentral i Luleå, för inomjämfört med centrala exempelatt ta etten
tagits tilllän. har inte hänsyn de långa befolk-Då resor somsamma

till sin vårdcentral.ningen inom Arjeplogs kommun har I centrala Luleå
tioligger vårdcentralen inom minuters gångavstånd för alla.

vårdservicedet gäller ukhusvården år frågan i förhållande tillNär om
befolkningsunderlaget komplicerad. underlaget utanförän Detmer svaga

befolkningskoncentrationema för samordningde talarstora en av resur-
geografiska och tidsmässiga avstånden emellertidDe år ochstoraserna.

någorlunda till sjukhus. förinvånarna vill ha Det talar sprid-nära ett en
landstingskommuner harning vården. Många hänsyn till dessaav av

sjukhusvården tillomständigheter organiserat enheter blirmånga små som
förhållandevis driva.dyra att

sjukhusdebatten har de sjukhusen ifrågasattsl små under tid.senare
framför allt de akutsjukhusen med dygnet-runt-Många småattmenar

beredskap alltför andel de samlade sjukvårdsresursema.tar storen av
den medicinska kvalitetenDessutom de äventyra och säkerheten.anses
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och koncentreraakutsjukhusmindrehöjts för läggaharRöster att ner
upptagningsområden.medtill enheter störrevården

Medfulltstrukturdebatteneffekterna ut. storinteVi har ännu sett av
medicinska säker-akutsjukhus läggasvissasannolikhet kommer att ner av

Å inte be-sidanekonomin. andratillmed accepteraroch hänsynhetsskäl
medvetnaintesäkerthelst. Många äravståndfolkningen hur stora som

sjulcwårdskartan. Iden svenskafinns påskillnaderde extrema somom
medfå platsvidaresjukvårdsdistrikt kanGällivareför utanytan man

Uppland och Närke.Västmanland,Sörmland,
på Got-finneromständigheterfördyrandeexempel påEtt manannat

med hänsynför sjukvården måsztehuvudmanärKommunen,land. som
normalt krävervårdresurserupprätthållalägetgeografiskatill det som

akutsjukvårdharVisby lasarettbefolkningsunderlag.väsentligt större ein
Gotlandsmotiverasöverstiger detvidaspecialiseringoch avsomsomen

befolkning.
sig tillmänniskor sökerantalfritidenökande görDen ett stortatt om-

välbe-finns mångaglesbygdsjukvårdensstorstäderna. Irådena utanför
turismeninnebärsjukvårdshuvudmännen attturistområden. Försökta
till betyd-säsongsmässigt måstesjukvårdsservicenhälso- och anpassas en

befolk-fördubblasmånader åretUnder någraefterfrågan.ligt större
akutsjukvården,Trycket den kostsammapåområden.inomningen många

ökar.ambulanssjukvårdeninklusive

avståndStora

kostnader. Medsjukvårdensroll förvårdkedjan spelariAvstånden stor
geografiska hinder krävsochinfrastrukturutveckladdåligtavstånd,ökade

förflyttaför sjuka ochtransportteknikiinvesteringar attomfattandemer
vårdinrättningar.olikamellantill ochskadade

allmänna kommunika-saknarglesbygdsjukvårdensdelarStora av
taxi skaåka fort desåärmångabetyder atttioner vilket tvugnaatt

sjukvårds-akutsjukvårdspersonal i ickeellerläkarebesöka ettannan
själva,patienternasjukresorna betalas till viss delnormalaärende. De av

sjuk-drabbardekostnaderna för längre transporternamerparten avmen
vårdshuvudmannen.

människorfortfarandekan mångautbyggnaden vägnätet såTrots av
provtagning ellervårdinrättning dagen föröverbesökainte enenen

de långvägatradition har detta löstsundersökning. Av [attenklare genom
medicinskdesjukhuset. försängplats Intefåttpatienterna att uren

för-till derasställstillsyn dåden 24-timmarssynvinkel behöver som
harårsig Påinte kan hem.därför deenbartfogande, taattutan senare

vårdformdyraonödiga ochdennablivit observantalandstingen mer
i närhetenpatienthotellmedorganisationenkompletterabörjatoch av

sjukhusen.
blirvinster intepolikliniseringenss.k.också denavstånd görStora att

behandling-efterpatientenMeningeni glesbygden. ärtydligalika att
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hem. Vinsternaenoperationen ska kunna ligger i eftervårdenresa som
via primärvården med hemmetkan skötas bas.som

till sjukhusetde patienter kommer från delarFör avlägsnasom mer
behövergäller inte detta. De någonstans Ofta lösesöveratt natten.sova

patienthotell, det finnsdetta sådant, blir in-mångaettomgenom men
traditionellt med dyrbar ochlagda på sätt onödig dygnet-runt-tillsyn.

sjukvårdskartanstuderar upptäcker ñlialmottag-Den mängdsom en
ningar i glesbygden. Det kan distriktssköterskemottagningvara en som

i veckan ellerhar dag vårdcentralslälcareöppet någon tar emoten som
skola varje onsdag.äldre patienter i byns Filialmottagningar finns på

landet de särskiltställen i är dyrbara i glesbygden eftersommånga men
tillbringar del arbetstiden iläkarensköterskan bil. sjuk-Påstoraen av

ofta vikarier in ñr täcka tidsbortfallet.huset måste tas att
speciellaglesbygden finns också problem gäller ambulanssjuk-I när det

problemet ambulanssjukvårdenvården. Det största är måsteatt operera
sällan otillgängligaoch inte områden. förstärkaöver Ett sättstora att

knytaambulanssjukvården är den närmare sjukvården och stärkaatt per-
eller stationera ambulansersonalens kompetens, vid vårdcentraler iatt

förkorta utryckningstiden.glesbygd ñr Man kan också ambu-att utrusta
utrustninglanserna med avancerad och läkemedel de blirså någotattmer

rullande akutmottagningar. Allt detta finns redan eller håller på attav
specialinreddautvecklas ytterligare. Dessutom används helikoptrar allt

mer.
ambulanssjukvården i glesbygden dyr. ambulansMen är En skasom

tillgänglig bemanningdygnet året kräverrunt, motsva-vara om, en som
heltidstjänster. Beredskapen för helikoptertransportema8 10 kostarrar -

ändå mer.
Möjligheterna till rationaliseringar villär behålla mål-små om man en

i sjukvårdenssättning innebär 90 % befolkningen glesbygdatt avsom
inom ochska kunna ambulans minuter övrig befolkningnås 30 skaattav

minutermed helikopter i luften från detnås är 30 larmetsenast attsom
går.

sjuktransporternaDe luftbuma kostar mycket markbundnadeänmer
frekvent ioch används glesbygd. Gällivare sjukvårdsdistriktsmer sam-

för sjukalade kostnader tlygtransporter exempelvisoch skadade ärav
lika motsvarande kostnader i hela Sverige till södra Norr-stora som upp
land.

Även regionsjukvården i norrlandslänen och Gotland blir förpå dyrare
sjukvårdshuvudmännen grund depå långa deavstånden. 20 000Avav ca
patienter från Jämtland, Norrbotten och Västernorrland årligensom
besöker regionsjukhuset i cirkaUmeå, hälften med flyg.reser

Andra faktorer ökar kostnadernasom

faktorer medförAndra högre kostnader i glesbygd handlarsom om

det dyrare rekrytera kvalificerad iär personal glesbygd,att att-
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kostnadernadriverkonkurrensavsaknaden samtatt uppav-
högre lönekost-medñrtnordligaste lånenkallortstillägget i deatt-

nader.

merkostnaderglesbygdensBeräkning4.3 av

glesbygdensför beräknautredningen använtmetodDen som
uppkommerde merkostnaderanalysmerkostnader bygger på somaven

Länssjukhusettill länssjukhuset.ökande avståndmedvårdkedjani
landstingsomráde.i respektiveför sjukvårdenbetraktas navetsom

enligt följande.beräknatsstegvisMerkostnaderna har

Stegl

slutpunkt har reseavstån-länssjukhusetoch medi hemmetMed start som
gångerReseavståndet 1,2varje individ.fördet beräknats motsvarar

reseavståndetinlandetIfågelvâgsavståndet i lcustkommuner. motsvarar
fördelning efterantal ochBefolkningensfågelvågsavstândet.1,5 gånger

appendixredovisas i 3.lânssjulchusenreseavstånd tillolika

Steg2

kostnader ochsambandet mellanmetoder harstatistiskaMed hjälp av
i Jämtlandsjukvårdkostnademafaktiska hälso- ochavstånd beräknats. De

till grund ñrliggerkommuneri Norrbotten 14kommuner och8
beräkningarna.

där detområdenkunnahar bedömtshärledda kurvanDen representera
IO-milsradie understigerbefolkningsunderlaget inomregionala en

övrigaoch Västerbotten. InomJämtland, Norr-dvs iinvånare,200 000
befolknings-regionalaglesbygd, där detsjukvårdensiområden

invånare, har merkost-till mellan 200 400 000underlaget uppgår -
i respektiveden hårledda kostnadentill 50 %uppgånadema bedömts av

nedan.figurenavståndszon, se
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invånare vid olika avstånd frånSjukvårdens merkostnaderFigur 3 per
länssiukhusen

200Befolkningstmderlag2003400Befolkningsunderlag

425 475 525275 325 37575 l25 175 2250
i kilometerAvstånd

Steg3

invånare inom respektive avståndszonmultipliceras antaletdettal steg
Produkterna för respektivekostnaden enligtmed den härledda 2.steg av-

glesbygdsmerkostnad ñr varje landsting,tillståndszon en sesummeras
påpekas merkostnadema inom 5 milappendix sammanhanget bör3. I att

länssjukhuset har till kronor.från 0satts

5 Statistisk analys

1 Allmänt5.

till vilken del antal opåverkbar strukturellaförsöka förklaraFör ettatt
kostnadsskillnader inom hâlso-bakom observerade ochfaktorer ligger

statistiskutredningen sig analysmetodsjukvården har använt av en
multipel regressionsanalys.

variabel y-variabeln för vilken observerade skillnaderDen beroende
invånare. Dataunderlagetförklaras vårdkostnaden har hämtatsskall är per

patientadministrativa datasystem ñr och sluten vårdfrån MLL:s öppen
invånare kommun kan erhållas.vilket vårdkostnaden och Ut-per perur

bedömt det bättre analysernaredningen har år göra på MLL:satt att
bokslutsstatistik redovisar sjuk-material Landstingsförbundetsän på som

landsting. Dels uppgifterna ivårdskostnaderna är MLL:s systemper re-
likartat dels slipper problemgistrerade på sätt, har medett man som

olika redovisningsmetoder för kapitalkostnader göra.attm.m.
faktorer it-variabler för förklara observeradeDe kost-testats attsom

nadsskillnader i y-variabeln kostnaden invånare identiskaär med deper
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förtecknadevariabler finnsde demografiskabakgrundsvariabler och som
medborgare,utländskasamboende,medellivslängd,dvs.appendixi

särskildindustri. hararbete och Dessutomutbildning,arbetslöshet, en
framräknadvarje Faktom ärför kommun. attâldersfaktor skapats genom

år 1992i olika åldersgrupperinvånarevårdkostnadenmultiplicera per
Därefteri åldersgrupp.med befolkningennedanenligt tabell 2 sum-resp

kommun.vårdkostnadteoretiskvärdena tillerhållnade perenmeras

1992årolika åldersgrupperinvånare iVårdkostnaden2Tabell per
landstingMalmöhus länsKälla:

75-84 85-w65-7415-44 45-645-140-4Totalt
653886 28360 215 685 7 797 143 221146 7 3708

Resultat5.2

skil-markantfinns fyra faktorerdetvisaranalysenResultatet att somav
observeradeförklaragällerdetövriga faktorer närfrån attjer sig

fyra ärkostnadsskillnader. Dessa

äldersstruktur,-
medellivslängd,-

samboende och-
medborgare.utländska-

Åldersfaktorn observerade% kost-49knapptförklarar avensam
Äldersfaktom kombinationlandsting. ilänsMalmöhusinadsskillnader

74 skillnaderna.förklarar knapptför mänmedellivslängdenmed av
Åldersstrukturen förklararsamboendefaktom %.73medtillsammans

% erhållsfaktorer 84medförklaringsgraden atttreDen hösta genom
ñr mänmedellivslängden samboen-ochmedåldersfaktornkombinera

medellivslängdenför förmänmedellivslängden motde. Byter utman
96.till 82förklaringsgradentillsammans sjunkerkvinnorochmän

Åldersfaktorn och ochmänförtillsammans med medellivslängden ut-
kostnadsskillnadema.förklarar %80medborgareländska avca

förklaringsgradenvariabler ökarmed samtliga fyraregressionEn
medfrån till 84,5 %. hängermarginellt, 84 Detta attendast samman

samvarierar medborgare.med utländskasambovariabeln
utbildningsnivånytterligare faktor i modelleninförOm enman --

detlika verkarAllti modellen till %.förklaringsgraden 86ökar annat
efterfrågabenägenhetutbildning harmed högre attenpersonersom om

andra.vård änmer
i MLLersättning respektive kommunframgår vilkennedanfigurAv 4

medfördelningsmodelltill sina kostnaderförhållandeskulle få i enom
âldersstruktur ochförmedellivslängd män,fördelningsvariablertre

in-faktorernaspåpekassammanhanget börtillåmpades. Isamboende att
avsnitt 6.regressionsmodellen vidarebestämtsbördes vikter seav -
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ersättningar till iFigur 4 Kostnader och kommunerna Malmöhus läns
landsting resursfördelningsmodell fördelarmed en som resursema

för ålderstrukturenefter medellivslängden män, ioch andelen
befolkningen är sammanboendesom

kostnad Ersättningenligt modellRedovisad
krinv
10000-

l

Avl/w W

Öoootllxlliiuflllllllxl
953§5°393.5°5Å§5:53%sgêêsssâåêåaaåsåagê

a3å§e:äaê W
å r5 g

6 för utjämningModell strukturella behovs-av
kostnadsskillnaderoch

Utredningen landstingen skall kompenseras för strukturella kost-attanser
tillnadsskillnader kan hänföras behovet hâlso- och sjukvård ellersom av

gles bebyggelsestruktur. Landstingen bör inte kompenseras fören mer-
skillnaderkostnader beror i avgifter eller i patienternaspå be-som

teenden.
modell utredningenDen valt för beräkna landstingens standard-attsom

kostnadsersättningar på följande sätt;utser

Standanlkostnads- áldersstruktur-35 718,94 0,54 470,32medel-+
livslängdersättning 11 7,12 sammanboende glesbygds-+ + -
tilläggavdrag
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beräknad várdkost-teoretiskuttrycks formåldersstruktur i av en
landsting.nad respektiveinvånare iper

multipliceraerhållsVårdkostnaden attgenom
åldersgrupperolikavårdkostnaden invånare iper

respektiveitabell med folkmängdenenligt 2
de erhållnaoch därefteråldersgrupp summera

genomsnittskostnadteoretiskvärdena till peren
invånare

genomsnittligt antalmedellivslängd åter-medmedellivslängd avses
periodenfödseln under 1988-levnadsår frånstående

och kvinnorför1992 män sammantaget.
följande;enligtMedellivslängden Mlivl beräknas

Mlivl för kvin-105Mlivl förMlivl 100män +
nor205

andelen bdolkningen 16 ársamboende äröver somav
samboende

direkt orsakssam-indirekt ellerantingenvalda faktorerna harDe ettett
dokume-stiger med åldern är vålkostnadernakostnadema.band med Att

kostnadema,Stockholm visar alltochfrån MalmöhusMaterialet attterat.
i stället förindividen ensamstående% ärlika, ökar med 20annat omca

90-talet kon-sjukvård inför HS 90Hälso- ochUtredningensamboende.
färre vårddagar genomsnittet% änsamboende gifta har 40staterade att

aldrigfrånskilda eller har varit giftaochsammanbor ärdemedan som
efter det hänsyn tagits tillgenomsnittetfler várddagar änhar 70 % attca

samboende inomsamboende och är störreSkillnaderna mellanålder.
kmppssjukvården.psykiatrin inomän

nödvändig korrige-åstadkommermedellivslängdåterståendeFaktom en
i livetskostnaderna slutskedeeftersom äråldersstrukturlaktomring av

ålder,vid 76 eller 83 års figurendörhögamycket oavsett semanom
ohälsan ipåfungerar ocksånedan. Faktom utmärkt indikatorsom en

befolkningen.
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Figur S Medellivslängd och siukvårdskostnader

Sjukvårdskoanader
perinvånare

Ålder

Glesbygdstillägget utformatär nollsummespel där ersätt-ettsom
ningama till de landsting har struktur betalas medsom en ogynnsam
motsvarande avdrag från de har struktur.som gynnsamen

Den valda modellen har förklaringsgrad på %82 tillämpad påen
kommunerna i Malmöhus läns landsting. Tillämpad landstingskollek-på
tivet helhet förklarar modellen 60 % kostnadsskillnaderna. Ensom ca av
strikt åldersbaserad modell förklarar mindre 5än % kostnadsskill-av
naderna och modell uppbygd efter priciper Stockholmsen samma som
läns landstings modell avsnitt förklarar3.2 mindre än 15 %se av- -
kostnadsskillnadema.
Dessutom orsakas vissa kostnadsskillnader skillnader i service ochav

beteenden, orsaker medvetet exkluterats i modellen.som
I tabell redovisas3 jämförelse mellan beräknade ersättningar enligten

modellen och faktiskt redovisade kostnader kostnader för konsum-egen
tion. Kostnaderna korrigeradeär med avseende skillnaderpå i huvud-
mannaskap för de skall jämförbara.att I sammanhanget börm.m. vara

intenämnas det varit möjligt fulltatt korrigera för skillnader inomatt ut
Ädel-reformendelar äldreomsorgen. I samband med växlades olikaav

mycket verksamhet mellan landstingen och kommunerna i olika län. Hur
respektive gränssnitt i praktiken år så omöjligtut redagott attser som
ut.
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redovisadefaktisktersättningar ochBeräknade3Tabell
invånarekronorår 1992sjukvårdkostnader per

Inrätta-JKorrigeradSjukvårds-GlesbygdsSjukvårds-
knamihkostnadersättningtilläggersättning

glesbinklavdragglesbexkl

206 01010 2060Standardkostnad
20211 020222-161 11ll 382Stockholm
00410 3l7 -l9 313-1614739Uppsala
596955551 89-1617119Södermanland

366 -899109 467-1616289Östergötland
-6029 7439 141-1619 301Jönköping
4458 6479 092-1612539Kronoberg

-2832830 99-679 896Kalmar
-76110 2389 477-1619 638Blekinge

59186245 99405 -1619Kristianstad
2089 0712799-1619 440Malmöhus

-4549 1948 740-1618 901Halland
-5779 6139 037-1611989Bohusgbg 0. -415479064 9-153 92179Alvsborg
209056 8478-161 99 217Skaraborg

-137599 73610 105954010Yârmland
-62610 4639 837-1619989Orebro
-189 7989 780-1619 940Västmanland
-51355 40610103210 322Kopparberg
502389891 10257 1010 634Gävleborg

-7388381 10218 1010 163Västernorrland
599 6989 1558 2971173910Jämtland

04110 190 111 23122910 002 1Västerbotten
651 224875 ll769 11106 110Norrbotten

388162 9 774 11198817410Gotland
-5001191711417-16157711Malmö
567372939 11-161 1112 100Göteborg

ñr beräkningentill grundlegatbakgrundsvariabler stan-De avsom
i appendix 4.respektive landsting redovisasfördardkostnadsersåttningen

1407446
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länsMalmöhusförVariabelförteckningAppendix l
källaochårålder,angivandemedlandsting av

variablerDemografiska

År AnmärkningÅlder Källavariabel
Befreg,1983-1992år0VidmkvMedellivslängd -

SCB
Befreg,1983-199265 årVidmkvMedellivslängd

SCB

Bakgrundsvariabler

År AmarlmlngÅlder Källavariabel

SCBFoB,199015+samboende -
Befreg,SCB12-311992-SamtligaUtländska -

medborgare
Indelning:Befolk-1990-12-3116-74Förgymnisial
förgymna-ningensutbildning

efter-sialutbildning ,gymnisialSCBreg,
Indelning:SCBFoB,199016-64Arbetare

arbetare,
tjänstemän,företagare

IndelningFöretags-1991-12-31IndustriIndustri
jordbruk,SCBreg, industri,
handel
samtirdsel ,banker,
offentlig
förvaltning

Arbets-AMDFeb 199329-64Arbetslöshet
sökande

arbeteutan
Riksförsäk-12-311991-16-64Förtidspension -

ringsverket
Bidrags-SCB199118+Socialbidrag
tagare
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Appendix 2 Vårdkostnader i livets slutskede

Avlidna fått vård isluten Malmöhus läns landstingsom

Ålder %Antal Döda i Total Kostnad
vårdt. för dödakostnadav

tkr tkr

04 02522 4,71 85 453 4
5-14 10 7,42 235 238 837

15-44 92 2,21 557 487 32012
45-64 474 12,28 456 56 009101
65-74 895 22,00 408 512 89 873
75-84 5671 21,16 454 951 123 565
85-w 1 129 33,33 203 563 67 848
Totalt 085 16,954 2 204 303 356 477

Avlidna fått vård iöppen Malmöhus läns landstingsom

Ålder Antal Döda 1 Total Kostnad
besök kostnad för dödaav

tkr tkr

04 14 0,06 176093 106
5-14 15612 0,09 233 141

15-44 147 0,31 561 886 1 742
45-64 632 2,16 450 917 9 740
65-74 1511 6,08 258 703 15 729
75-84 2 031 11,35 582230 26 171
85-w 686 21.13 86 0581 18418
Totalt 5 673 3,35 1 920 473 71 813

Dödas andel den budgetentotalaav

Dödas Hela
% %andel budg. i

Sluten vård 16,17 48,62
,Qppenvård 3,74 42,36
Ovrigt 9,02
Totalt 9,45 100



164 Bilaga 3 SOU 1994:70
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Hälsö- sjukvårdochAppendix 4.1
åldersklasseri ikainvånareAntal-
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Appendix 4.2 Hälso- och sjukvård
Grunddata, strukturfaktorer och standard--

kostnadsersättningar kronor invånareper

vu
N N N N N N N N: N N N N N o N N o o N N

N

N N 83
.aN N N N N N N N N N N N N o N N N o o N N N o N o N

+
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4Bilaga

serviceellerStrukturKollektivtrafik -

Inledningl

syfteochBakgrund1.1

bl.a.ingåruppdragutredningens attLandstingsekonomiska presen-I den
för dekostnadsskillnaderstrukturellautjämningunderlag förett avtera

kommunermellanhuvudmannaskapetfördelningendärverksamheter av
kollektivtrafik,främstgällerDetmellan länen.varierarlandstingoch

Särskolan.utvecklingsstörda,psykiskt samtomomsorger
kostnader förhuruvida högabelysabl.a.bilaga årmed dennaSyftet att

service,struktur eller samt attbetraktakollektivtrafik år geatt som
kollektivtrafikenförhuvudmannaskapskildafråganförslag till hur om

landsting.ochkommunerförstatsbidragssystemenikan hanteras

uppläggningUtredningens1.2

kortkapitel görs2följande Isätt.disponerad påBilagan är samman-en
tonvikten lagd påmedförslagStrukturkostnadsutredningensfattning av

sammanfattaskapitel 3och ikollektivtrafikenbehandlingutredningens av
förslaget.synpunkter påremissinstansemas

antal faktorerkringallmänt ettförskapitel 4I somett resonemang
kol-för,kostnadernarespektivepåverka behovettänkaskunnaskulle av,

analysstatistiskresultatetredovisas5kapiteloch ilektivtrañk somav en
obser-bakomliggakanförklaringsfaktoremamåni vadförklaraförsöker

kostnadsskillnader.verade
stukturellaförutjämnaalternativa sättantalredovisas attkapitel 6I ett

Problemkollektivtrafiken.vadkostnadsskilnaderochbehovs- somavser
landstingochmellan kommunerhuvudmannaskap attiskillnadermedhar

särskilt.belysesgöra,
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2 Strukturkostnadsutredningens förslag

Principema2.1

Strukturkostnadsutredningen framjuni lade sitt betänkande,I 1993 Kost-
nadsutjämning mellan kommunerna SOU 1993:53. Utredningens förslag

utjämningsyftar till kommunerna, efter för strukturella kostnads-att
likvärdiga förutsättningar förskillnader, skall ha ekonomiska bedrivaatt

ambitionsnivå. Utredningenkommunal verksamhet med given haren
strukturella behovs- och kostnadsskillnader för varje slaganalyserat av

kommunal verksamhet för sig. varje verksamhet kan betrak-Förvar som
tidigare special-obligatorisk för kommunerna, eller haft s.k.tas somsom

standardkostnadsersâttningdestinerade statsbidrag, har beräknats.en
de beräknade standardkostnadsersättningama ñr respektiveSumman av

strukturkostnadsersâtming.kommun kommunens Denna jämförsutgör
riketsedan med det vägda medelvärdet för varvid Strukturkostnads-ett

index kommunen har högre stnikturkostnadsersättningerhálls. Om änen
för riket får den strukturtillägg.det vägda medelvärdet Detta betalasett

fråni form strukturavdrag kommuner stmkturkostnadsersâtt-ett varsav
vägdaning ligger under det medelvärdet. Den använda metoden kallar

utredningen för standardkostnadsmetoden.

Förklaringsfaktorer2.2

faktor framför allt förklarar strukturella kostnadsskillnader ärDen som
åldersstrukturen. kommuner har många äldre, barn och skolbarnDe som

strukturkostnadsersättning.erhåller generellt högre Glesbygdskom-en
får tillägg för sin utspridda bebyggelseockså med mångaettmunerna

decentraliserad hemtjänstorganisation.små skolenheter och starkten
Vidare utredningen storstäderna skall kompenseras för sinaattanser
speciella merkostnader.problem och

merkostnader specifikt hänföras tillDe kan storstädernas bebygg-som
näringslivsstruktur handlar bl.a. individ-else- och barnomsorg, ochom

kollektivtrafik. Kompensationenfamiljeomsorg för merkostnadersamt
iinom barnomsorgen, hög grad är behovsorienterad, motiverarsom

utredningen med barnomsorgen samhällsekonomiskt lönsam ochäratt att
därför ñnnas incitament i utjämningssystemet stimulerar tilldet bör som

utbyggnad densamma.en av

2.3 Kollektivtrafiken

för kollektivtrafikenKommunernas kostnader Strukturkostnadsut-anser
redningen speciellsvåra behandla bl.a. följande skälattvara av

huvudmannaskapet för kollektivtrafiken varierar från län till län,-
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storstäder, städerstarkt mellan,varierarstandardkollektivtrafikens-
landsbygdoch samt

värdera vaddet svårtsamtidigt ärvarieraravgiftsnivån att somsom-
län ochi olikaavgiftenerhålls för ortstyper.

möjligt kon-fanninte detutredningengjorde attsvårigheterDessa att
grundadkollektivtrafiken årñrstandardkostnadsersâttning somstruera en

kon-stället valdeenhetligt pris. Istandard till attenhetligpå ett manen
bygger påmerkostnaderstrukturellaförtillägg reso-ett merstruera som

kostnader för kol-redovisadeledningMedgrunder.nemangsmässiga av
i olikakommunernaStrukturkostnadsutredningenindelarlektivtrafiken
utred-strukturfaktorertill demed hänsynIndelningen görs somgrupper.

storstads-Storleken stadenpåsammanhanget.ifunnit relevantaningen
kostnaderna. Depåverkarstrukturen faktorutgöraområdet antas somen

faktorstrukturellocksåglesbygdeniavståndenlånga antas somvara en
speciella kommunerVissamerkostnader. t.ex.tillupphov somger

Öckerö strukturellaockså hafärjetrañkomfattandemed sin mer-anses
skall ersättas.kostnader som

med hjälpkollektivtrafiken byggs ettStandardkostnaden för avupp
till samtliga kommunerinvånarekronor300generellt belopp på per

struk-belopp görslän. Till dettaStockholmsi ettexklusive kommunerna
väsentligt 300redovisar kostnader överför kommunerturellt tillägg som

denförststrukturtillågget harberäkningVidinvånare.kronor avper
demotiveringen% medmedsänkts 20 senastekostnaden attredovisade
kostnadermedfört lägrekollektivtrafikenkonkurrensupphandlingårens av

%.storleksordningen 10-20i
förlän inte kompenserasi StockholmskommunernaAnledningen till att

huvudmannaskapspro-medkollektivtrafiken har göraförkostnaderna att
inteStockholms län ochlandstinget idet ärdet faktumblematiken och att

kollektivtrafiken.finansierarkommunerna som
i landstingensuttryckligen medtagnainteKollektivtrafikkostnadema år

skattebetalar-medborgar-detinnebärDetstatsbidragssystem. ettatt ur
kollek-kostnader förlandstingensläggavaritskulle ha rättperspektiv att

kompen-i kommunsystemetkostnader, ochtill kommunernastivtrafiken
kollektivtrafiken.ñrlandstingen behöverför det skatteuttag somsera

kollektivtrafiken kompenseraskostnaderna förförutsättningUnder att
Stockholmsiskulle kommunernastatsbidragssystemhelt i kommunernas
kronorskkrutdebitering 2,10påstatsbidraglän få motett ensom svarar

länsutdebiteringen i StockholmsEmellertid ärSverige.i övrigalägre än
genomsnit-högre änkronorskkr år 1991omkring 0,70landsting endast

metodenteoretiskt korrektatillämpning denlandstingen. Enförtet av
fålän skullei Stockholmstill kommunerna ettsåledes ledaskulle att

utdebite-kommunerfrån andragenomsnittligt bidrag mot ensom svarar
Stockholms länseftersomeffekt uppstodkronorskkr. Dennaring på 1,40

medelskattekraften%uppgick till 122skatteunderlaglandstings avegna
således med sinkundeLandstinget95 %.garanterade låg påmedan den

hela kost-finansiera igaranterade,denskattekraft, utöver stort settegna
kollektivtrafiken.förnaden

7 14-0744
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Strukturkostnadsutredningen lands-förutsätterbakgrundMot denna att
eller indirekt kompense-kollektivtrafiken direktför ärtingens kostnader

inkomstsystem.i landstingensrade
beräknaföranvända metodenStrukturkostnadsutredningen attDen av

fullständig kost-således,kollektivtrafiken kräverförkostnaderna om en
statsbidragssystem görslandstingensnadsutjämning eftersträvas, att om

påpekasbör ocksåsammanhangetbeaktas. Ikollektivtrafiken attså att
struktur-alternativ beräkninggjortStrukturkostnadsutredningen aven

där de berördaStockholms läniñr kommunernakostnadsersättningen
kronor invånare.medtillägg l 860kommunerna ett perges

synpunkterRemissinstansernas3

kollektivtrafikenkostnader förhögaremissinstanserflertalEtt attmenar
servicekontot.borde tillskrivashållethelt och

kollektivtrafik ärochbarnomsorgpåtalarremissinstanserAndra att
in-tillbidrarinfrastrukturdennödvändiga delar att genererasomav

statsbidragssystemet.iinkomstutjämningen dettillkomster nya
för denStrukturkostnadsutredningenkritiserassynpunkt atttekniskUr

kollektivtrafikkostnader ifaktiskaförkommunernavalt kompenseraatt
med hjälpbehovenkostnademastrukturellahärleda deförstället att av

analysmetoder.statistiska

serviceellerStruktur4

Metod4.1

anledningsåledesfinns detkritikenframförda attbakgrund denMot av
förkostnaderhögastorstadsregionernasframför alltstuderanärmare om

ellerskillnader,strukturellahög servicenivå,kollektivtrafik beror på en
belysautförligtförsökdärförföljande görsI det attbåde och. ett mer

ifråga.problematiken
handlarfrågan detpåföranvändsmetodDen att omomsvargesom

vidareregressionsanalysmultipelkallas ñrserviceellerstruktur se-
antalvilken deltillkartläggaförsöker ettMed dennakapitel 5. man

kanskärgård etc.trängsel,bebyggelsestruktur,faktoreropåverkbara
lan-i olika delarkostnadsskillnaderobserveradefaktisktbakomligga av

det.
denskattningar måstesyftningsriktigairesulteraskallanalysenFör att

förklarings-möjligabakomliggandespecificeringkorrektpåbygga aven
ha väsent-prövasskall de faktorerord ettMed andra antasfaktorer. som

in-kostnadenförklaras, dvs.skallvariabeldeninflytande påligt persom
vånare.
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förklaringsvariablerTänkbara4.2

påverkaskollektivtrafikbehovetrimligtDet år attatt anta avav

bo-mellanbehovenallmänhet ochi attbehoven att resaavresaav-
synnerhet,iarbetsplatsochstad

tillkan gåi därnäringslivsstrukturenoch orterbebyggelse- man-
litet,kollektivtrafikgivetvis behovetjobbet är av

broförbindelse,fastbebodda öarantalet utan-
tillgänglighetträngseleffekter samt-

miljörestriktioner.beträffarvadpolitiska beslut t.ex.-

också kostna-därmedkollektivtrafik ochutbudetpåverkarBehoven av
beroendenettokostnadematordedema. Dessutom avvara

spårbundenmeningfysiskorganiserad ikollektivtrafiken ärhur-
änfärjetrañk kostarlinjetrañk,ibussardyrare äntrafik är mer

landsvägstrañk etc.,
litetkundunderlaget ärglesbygd däridyrtbebyggelsestruktunen-

samt
statsbidrag.eventuelltavgiftsnivån ochintåktema-

manvarföroch4.3 Hur reser

reproduktion ochproduktion,medsambandiförekommerTransporter
inte.andratid ochbundna iårfritid. Vissa transporter rum,

mellanpendlingbl.a.produktion ârmedsambandiExempel på resor
sådanahandlarFritidsresortjänsteresor.arbetsplatsbostad och samt om

kanreproduktionsresors.k.medanfritidengör på exem-manresor som
dagis,med påhar ungarresandetkombineradedetpliñeras somav

handel göra.ochi cityarbete attextern



Bilaga SOU 1994:70172 4

Figur 4.1 Hushållens resande

TjÃNSTEKESOK§29ARBETE

ax
REPKODUKTIONSKESOKPEN PLING

9
essä FRWIDSKESOKBOSTAD

i riket fritidsresoma ñr % reproduk-alla 40Av personresor svarar ca ,
för 25 % vardera och resterande % tjäns-tions- och arbetsresor 10 avca

sker med bil och 15 % med kollektivaCa 50 % allateresor. av resor ca
till fots eller med cykel.tärdmedel. Resterande skerresor

för inköp, service, bamtillsyn, sjukvård, skolaHushållens resor m.m.,
% bil och till % med kollektiva ñrdmedel.sker till 50 med 10 Resorca

tilltill släkt och sker 50 % med bil ochvänner, sommarstuga cam.m.,
kollektiva färdmedel. Arbetsresorna sker till %till % med 5520 caca

kollektiva fårdmedel.med bil, och till knappt % med17
gäller färdmedelsvalet fritiden finns ingaNår det resandet på större

skillnader mellan storstäder och övriga regioner. Mellan 10-20 % av
sker med kollektiva fardmedel.resorna

avseenden skiljer sig resandet i storstadsregionemaI alla andra av-
från resandet i övriga regioner.sevärt

Stockholmsregionen förortshushållen dag medangör 8,1I resor per
i innerstaden dag. Totalt handlar dethushållen gör 6,0 4,8resor per om

siffrormiljoner personñrflyttningar dygn. Till dessa kommerper varu-
tillfälligagenomfartstrañk och trafik alstrad besökare.ttansporter, av

bil% samtliga i regionen sker med och % med kollek-37 31av resor
sker till fotstiva fârdmedel. Resterande 22 % eller med cykelresor

övriga tärdmedel %.10
% allt resande i Stor-Stockholm bostadsarbetsplatsresor43 av avser

tjänsteresor. regionen helhet sker % arbetsresomaeller I 44 medsom av
kollektiva färdmedel. % arbetsresoma sker med bil. Arbetsresorna39 av

kollektiva Firdmedel.från förorterna sker till 60 % medca
Göteborgsregionen skedde hälften alla med kollektiva Eind-I av resor

medel 1950-talet. Idag ligger andelen knapptpå på 30 %.
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övrigai de bådabetydligt änbilberoendet störreMalmönegionen ärI
%20det bara knapptförortshushållen ärstorstadsregionema. Av som

arbetet.sig och frånför tillkollektivtrafikenanvänder att ta
allmänhetresandet idet gällerskillnader närsåledesfinnsDet stora

struk-detta harregioner.mellan olika Omsynnerhetiarbetsresomaoch
servicenivå vadskillnader ihandlarenbartellerturella orsaker avserom
avsnitt.utförligt i följandekollektivtrafiken penetreras mer

Bebyggelsestrukturen4.4

Allmänt

ellerpåverkaskollektivtrafikbehovet ortsresandetSåväl av enavsom
bebyggelsestruktur.regionsen

pågåendeständigtresultatetBebyggelsestrukturen är process.av en
behovtillgodoseursprungligen föruppfördesfinns idag attHusen som

förändringar ibyggtidpunkten. Genomvidsamhälletfanns i sam-som
otidsenlig. Husenblivitutformningursprungligahusenshället har an-

utformningen sätterursprungligabehov. Dentillsuccessivt nyapassas
anpassningsmöjlighetema.och begränsarhusenprägel påtydligdock en

förutsätt-sin tidsbestämdahusen ärenskildabara deinteMen av
Även bestämd historiska omstän-lokalisering årbebyggelsensningar. av

följdinvånare tillför tätorternasbereda platsFördigheter. att avnya
gamla.hand lagts till deefterbostadsområdenharurbaniseringen nya

geografiska förutsätt-ligga beror påkommitområdenadeVar attnya
kommunikationsmöjlighetema.markägandet ochningar,

be-med relativt homogenivis byggtsdettahar på ut etapperOrterna
olika slags typiseringarmöjliggörområde. Dettai varjebyggelse av

hustyper.eller Genomområdes-bl.a.bebyggelsen orts-,avsersom
förutsättningar ochområdesvarjekunskapertypiseringen kan om

viktigaöka förståelsen förkankunskaperhållas,begränsningar somen
bebyggelsemiljön.samband i

Olika ortstyper

deNågramellan olika slagsvarierarstruktur orter.Tätortemas av
faktorerna ärviktigaste

storlek,ortens-
regionenroll i samtortens-

näringsliv.ortens-

karaktäriserasklassificeringenligt vedertagen ettDe ortstyper avsom
och förorter.storstäderomfattande resande år
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inre strukturTätortemas

typområden efterolikaschematiskt indelas i elvakansvenska stadenDen
ñljande;enligttillkomstperiod

TillkønmtperiødBpomráde

tidigare1920-talet ochstadskärnanSlutna
Äldre 880-1040småhusområden 1

1950-talen1940- ochEgnahemsomrâden
mindre tätorterInkorporerade

Äldre 1930-1950llerbostadshusområden
flerbostads-Miljonprogrammets

1960-1974husområden
1965 ochsmåhusomrádenNya senare
1975 ochflerbostadshusområdenNya senare
1850 ochInstitutionsområden senare

Äldre tidigarel940-talet ocharbetsområden
1950 ocharbetsområdenNya senare

svenskabild dentillfogasområden kanNämnda en avsamman
figur nedan.enlighet med 4.2typstaden i

typstaden4.2 svenskaFigur Den

smáhusomrádennsstadskärna nyaS sluten
tlerbostadshusomrñdennFsmáhusomráden nyaas äldre InstllutlonsomradenIegnahemsomrádenehS arbetsområdennA nyainkorporeradtätortiT arbetsområdenäldreåAtlerbostadshusomrádenäldreåF

tlerbosladshusomradenmiljonprogrammF mets
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ochbostäderrespektiveoch arbetsplatserbostädermellanAvstånden
kilo-någraän högststäder inte längreflestai decentrumfunktioner är

respektive service-sina arbetenkan nåinvånareflertaletEftersommeter.
ingetfinnseller cyklagåminutertill 15inomfunktioner 10 attgenom

tillgängligheten.ökaförkollektivtrafikbehov attstörre av
bostäderarbetsplatserservicetillgänglighetenexempel påkonkretEtt

framgårredovisas figur SomSollefteå i 4.3.småstadsvenski typisken
centrumftmk-arbetsplatser ochbostäder,mellanavståndenfiguren årav

påverkargivetvis ocksåvilketlitetärBehovettioner små. att resaav
kollektivtrafik.behovet av

5r-demindre än 10också nämnasbörsammanhangetI att av som
liten ärarbetspendlingen ärarbetspendlar. Däri Sollefteåvärvsarbetar

tillhörklassiñceringssammanhangkollektivtrafik låg. Iefterfrågan på
litensjälvständig ort.kategorinSollefteå

självständiga små orteriBebyggelsestrulcturenFigur 4.3

SOLLEFTEÅ

stadskärnai Sluten
flerbostaashusområdenÄldre

flcrbosiadshusomryhggnproqrammels
flerbostaashvsamrådenNqa

Äldresmähusområdenmm
småhusomrâden[III] Nya

EqnahemsamräacnMmm
lnstulutuonsområden

arbetsplalsområdcnÄldrei
arbelsplalsomrâdenä Nm

utvecklingstrukturellaStorstädemas

tillkoncentreradStockholmibebyggelsen stensta-ångmaskinenFöre var
bosättningöppnades blevförsta jämvägarnade1870-talet närden. På

antalockså1890-talet byggdesI slutet ettstambanoma.möjlig längs av
mark i stadensjungfruligexploaterai syfteförortsjämvägarenskilda att

samhällsklassema.för de högreSaltsjön ochfrämstomgivningar mot
självständigautveckling ochindustriellmöjliggjordeJämvägama sam-en

pärlband från stadensihällen växte centrum.upp
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ångbåtstrañk rådande klimatgrundinfördesskärgården påI avmen
Porslinsfabriken isommamöjen vid sekelskiftet.handlade det mest om

industrilokalisering i skär-exempel tidigpåGustavsberg dockär ett en
gården.

ÅrÅr Skanstull-Enskede.spårvägslinjeninvigdes den första1909
utgåendeallañr trafik Södra Förstadsbanan,linjer påöppnades1911 tre

Tellusborgtilltill Aspudden-Hägerstens Allé,Liljeholmen:från enen
tillaspuddenlinjenEfter förlängdesMidsommarkransen. två årtilloch en

Mälarhöjden.
Årför trafik 1926till öppnades år 1914.första linjen BrommaDen

Stockholm ficktill Nockeby. SöderBrommalinjen förlängtshade om
ochstaden Skarpnäck 1926spårvägsförbindelse med år 1923, årGröndal

Örby år 1930.
utbyggnad kringtillkomst förortsspårvågarnasörbylinjensEfter var

byggdes underavslutad. Det spårvägsnätStockholm i stort sett som
framförändringar ändakvarstod några stöneoch 1920-talen1910- utan

hand tunnelbanoma.efterförortsspårvågamatill 1950-talet då ersattes av
defram i ytterområdena. EnStockholm förstBusstrañken i växte av

sträckan Kungs-omnibusslinjerna invigdes år 1907 påreguljäraförsta
inte igångBusstrañken kom dock påKungsbmn.Villastad ochholms

Exempel ytterområdenvärldskriget. påefter ñrstaförränallvar som
20-talet Dalarö, Vendelsöunder ärmed Stockholmfick bussñrbindelse

Älta Enebyberg.ochDrottningholm,och Björknäs,
bilismens definitiva genombrott,präglas1950-1975 komTiden att av

flerbostadsområden.miljonprogrammetsdet s.k.tunnelbanan och
beskriva bebyggelseutvecklingenenkeltdet tämligenSchematiskt år att

l960-talen. Den följer i alltochStockholmsregionen under 1950-i
utbyggnad.väsentligt tunnelbanenåtets

Stockholmiutbyggnad4.4 IlmnelbanansFigur

O1577AKALLA
I MONEYH7.

O0ULSTAmsu;

NÄSSELEYnsasrnmo

NORSEWG 95Ml1975 FIHJAm2 STRAND1971FARSTA
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stjämformnuvaranderegionenstillbidragitgradi högharTunnelbanan
regionalendastationssamhällena iintegreratharpendeltågenoch där en
i länetskärnanSundbyberg utgörochSolnaStockholm,arbetsmarknad.

950totalt 000.sysselsatta600 000medarbetsmarknad avca

1990årlåni StockholmsPendlingsströmmama4.5Figur

-
60.000

Kranskommunerna

190.000 40000
NynäshamnNorrtälje,

Södertäljeoch

regionalacentraLänets

Storstadscentret

Stock-påminner1910-1950periodenunderutvecklingGöteborgs om
hamnabebyggelsen komtillkommande attdeninnebärvilketholms, att

kollektivtrafikförbindelser.godamedregionencentralt i
underGöteborgibebyggelsetillkommandevisarfigurerNedanstående

och buss-spårvågs-1940respektive 1930 samt1930perioden 1900 --
1945.näten år
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i Göteborg 1900-1940 spårvägsnätet4.6 Tillkommande bebyggelseFigur samt
år 1945

TOLCRED%

Aaron

KÅLLTDKP

áxuuosutbuslko°“E

Bostads-och arbetsområden Bostadsområden
från tiden 1900-1930 1930-1940

66x6KVI

Spårvägsnåtet1945xiurou

WWWnuxesuwu-64m
SALTMOLHEN

nöwvar

Efterkrigstidens stadsbyggande i Göteborgsregionen hade förberetts
den regionplan utarbetades under ledningåren 1943-1944genom som av

Lindström. Stadsbyggnadsvisionen liknar, tidigareSune nämntssom
Stockholms, såtillvida det finns stark koppling mellan planeringenatt en

kollektivtrafik och bebyggelse. främstaDen skillnaden ligger i attav
Stockholm satsade på bygga tunnelbanenätet medan Göteborgatt ut sat-

busslinjer.sade spårvägar ochpå
i hör intimtKommunerna Göteborgsregionen regio-attsamman genom

bostads- och arbetsmarknad. %är Ca 45 de för-nen en gemensam av
värvsarbetande bor i grannkommunema till iGöteborg arbetar läns-som
huvudstaden.

i Malmänegionen iUtvecklingen under hela 1900-talet skiljerstort sett
väsentligtsig från utvecklingen i de båda övriga storstadsregionema.

Visserligen har Malmö stad expanderat de gamla jordbruksbyg-överut
förortsområden Enskede iderna några Stockholm och Kålltorptypmen

i Göteborg har aldrig blivit byggda. Expansionen i den övriga regionen
hade redan i och med jåmvägamasägt tillkomst i slutet 1800-rum av
talet.
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kombinationiMalmöstationssamhällenai runtexpansionentidigaDen
fåttMalmö intetillhar lettregioneni attställningstarkajordbruketsmed
ochStockholmvadregionennäringslivet idominans över somsamma

blivitMalmöregionen harregioner.respektivesinafått överGöteborg
differen-finnsMalmöArlövi ettflerkämig. Förutomjämförelsevis mer

arbets-regionalafinnsVidareTrelleborg.ochLundnäringsliv itierat
Svedala.ochStaffanstorpKävlinge,iområden

Malmöregio-utvecklingengällerdetskillnad närpåtaglig avEn annan
kommitbilismen attStockholmsregionen äri attallt denframförochnen

Över Malmöregio-iresande% allt80Malmö.iresandetdominera av
totalaandel detbilismensmedanbilmed1970redan årskedde avnen

hälften.mindre äntidpunktvidStockholmsregioneniresandet varsamma
i miljonprogrammetslägenheterstod många1970-taletmittenI av

dettaföljdomedelbarEnstorstädernaiflerbostadsområden tomma. av
bostadsproduk-totalabostadsbyggande. Denminskatkraftigtblev ett

flerbostads-framför alltdrabbadeoch%60med drygtsjönktionen
storstads-ifärdigställtsflerbostadsprojektenda störrehusen. Det som

stads-med KistaStockholmiJärvastaden1975 ärefter somregionerna
delsgruppscentrum.

småhusproduktionomfattandepräglas1970-taletkomstället attI av en
dennafördelningenrumsligadenkanSchematisktperifera lägen. avi

figurenhjälpmedåskådliggöras1978,nådde sinproduktion, topp avsom
nedan.

IMO-taletssmåhusprodulctionsamt1980-taletsförtätningsområden4.7Figur

7

CENTRUM

L

jlerbøstamr.miljonproqrammelsmF
Småhusømfåden715 nya

Fä förfåfningsområdcn
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omfattande småhusproduktionen har ñrtDen med sig hushållen iatt
storstadsregionerna har fått allt tillgänglighetsämre till arbete ochen
service. sig till pendeltåg, tunnelbane-För och spårvägsstationeratt ta
med direktförbindelser till stadskärnoma där arbetsplatserna ligger kan
hushållsmedlemmama inte längre tvingasgå. Man åka bil elleratt matar-

till terminalema.buss Bilen blir nödvändigt komplement till kollektiv-ett
trafiken.

Problemet ifråga kan illustreras hjälpäven med nedanstående ñgur.av
Denna visar andelen hushåll i olika delar Stockholmsregionenav som
1971 respektive 1986 bodde mindre 500 frånän buss-, tunnel-meter
bane-, eller pendeltågsstation med direktförbindelse till city.

Figur 4.8 Andelen hushåll mindre 500bor än från terminal medmetersom
direktlörbindelse till city i olika Stockholmsregionendelar av

HelaHela 55%7Zo regionenionenr
inkl. innersfadensandens bcfolkn.mkl. Iøofolkn.inners

De problem den allt anpassningensämre mellan bebyggelse- ochsom
trañksystemen i Stockholm medfört handlar dels tângsel, tidsutdråktom
och hälso- och såkerhetsrisker, dels onödig energiförbrukning och kol-
oxidutsläpp.

Slutsats angående sambandet mellan bebyggelse- trafiksystemoch

framgårSom vad redovisats finns starkt ömsesidigtettav som ovan sam-
band mellan bebyggelse och trafik BoT. Detta samband kan schematiskt
illustreras med hjälp figuren nedan.av
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bebyggelseochmellanSamband transportsystemFigur 4.9

Kontaktbehov

TRANSPORT-OCHINDIVIDER 3----CBEBYGGELSE 31-C1 SYSTEMAKTIVITETERInnehåller Engrtrágar

T I
Genererar

Ihar kon-och aktiviteterindividerolika ettinnehållerBebyggelsen som
efterfrågan påsidan tillleder åvarandra. Dettamedtaktbehov enena

differentierattillleder transportsystemi sin att ettturtransporter som
Å dettakommerväl finnssidan, närandra transportsystemetfram.växer

bebyggelse.att nygenerera
bebyggelsen ellersammanhangi dettaoch äggethönanVad ärsom
väsentligtilutar alltdetdiskuteras mot attkantransportsystemen men

med :få undantagi landetvi idagharbebyggelsestuktur runtden omsom
framvåxt.kommunikationssystemensresultatår ett av

Stockholm ocln Göteborgiframför alltstorstädernaiStadsbyggandet
ochbostäder, arbetsplatsermellansamspelvisionbygger på ettomen

inte service.struktur,handlarifrågakollektivtrafik. Synsättet omrom
stjärnstardenvilka ärstadsbyggnadsfilosoñerolikafinnsDet en.av

i visisa stråk fåranläggssnabbtågochspårvägartunnelbanor,Genom att
trañlcstråken.satelliter längsmedstjärnstadkaraktärenbebyggelsen av en

spriddas.k. tillväxten.dentillvåxtstmktur ärregionalEn typ avannan
lokaliseras [perifert ocharbetsplatserbostädersåvälinnebärDen att som

glest.
lösningen på; trañk- ochdet mångadebatten ården allmännaI sersom

Det än emellertidregionstruktur.i dennastorstädernaimiljöproblemen
hancdla ocharbeta,skall bo,människortanken påsvårt att roaattatt se

Stockholmsregionen. DelsochGöteborgs-förgällerställensig på samma
enda arbetsmarknad, delsregionrespektiveinvånarna på ensomser

Omfattningskall flyttaosannolikt hushållen i denförefaller det att om
resarnde i prak-minskatalternativet skall leda tillförkrävs ettattsom

tiken.
hrängerbehovet starktsåledes konstateraMan kan attatt sam-resaav

arbetsmarknadsrregioner därenkärnigabebyggelsestrukturen. Imedman
tredje, äroch handlar iarbetar i etttområde,ibor annatettettman

högnnedsjälvständiga småmycket Ibehovet orterstort. enatt resaav
till deteller cyklakansjälförsörjningsgrad gå mesta.man

lälktisk restidrespektive minmin 6030med änboendeAndelen mer
tabellen nedan.redovisas iregioneri olikaarbetettill
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Tabell 4.1 Faktisk restid till frånoch arbetsplatsen enligt SCB:s
levnadsnivåundersölming 1990-91 Procent

30min 60min
Stockholmsregionen 59 29
Göteborgsregionen 52 15
Malmöregionen 38 13
Större tätorter 39 8
Mindre tätorter 28 9
Landsbygd i syd 39 14
Landsbygd i 34 10norr

Som framgår tabellen har landsbygdshushållen i södra Sverigeav
längre restider tillfrån arbetet hushållenän i de norrländska
glesbygdema, vilket stick istâv dengår med allmänna uppfattningen om

mycket och långt i inlandskommunerna. Förklaringen tillatt man reser
detta har göra med det långt mellanår istörre Norrlandsatt att orter
glesbygd och det fåär arbetspendlar dagligen, tabell 4.2.att som se
Byter arbete byter också bostadsort.man man

4.2Tabell Andelen förvärvsarbetande pendlar till kommunsom annan

Kommun Andel pendlare Kommuntyp

Botkyrka 65 Förort, Stockholm
Upplands-Bro 66 Förort, Stockholm
Mölndal 52 Förort, Göteborg
Landskrona Medelstor industristad23
Tranås Mångsidig13 normalort
Örnsköldsvik 5 Större stad i Norrland
Arjeplog självständig9 glesbygdsort
Kiruna Industriort i4 Norrland

Behovet såledesär stukturellt betingat. Av vadattav resa som ovan
redovisats framgår också det vilketsätt på arbetsresoma kanböratt orga-
niseras skiljer sig frånåt region till region. Den stadsbyggnadsñlosoñ

legat till grund för utbyggnaden Stor-Göteborg och Stor-Stock-som av
holm bygger visionpå samspel mellan bostäder, arbetsplatseretten om
och kollektivtrafik. stadsbyggnadsñlosiEn där bilen isätts ledercentrum
till storstadregioner påminner Los Angeles med och kost-storasom om
nadskråvande trañkanläggningar. Samtliga riksdagspartier attanser en
sådan utveckling inte önskvärd iär Sverige. trafikpolitiskaDen målsätt-
ningen för storstadsregionerna går främja kollektivtrafikresandetpåut att
och såvitt möjligt begränsa bilismen.
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broförbindelsefastoch öarGlesbygd större4.5 utan

näringslivs-ochbebyggelse-framgårredovisats attvadAv ovansom
vad beträffar behovetskillnaderstnrkturellatillupphovstrukturen avger

dessa skill-kollektivtrafik. Utöverockså behovetdärmedochatt avresa
förkostnadernapåverkarskillnaderstrukturella attfrnns ocksånader som

bebyggelsestruk-den glesahör bl.a.kollektivtrafik. Till dessabedriva
blir kostnadenlitetunderlaget ärinland. DärNorrlandsi pro-perturen

hög.personkilometerducerad
med fastlan-broförbindelsemed öarkommunerlandsting störreI utan

normalt eftersomkollektivtrafiken högre änförkostnadernadet blir
busstrafik.dyrare änbetydligtFärjetrañk är

bildar skär-Norrtälje itilli söderNynäshamn ettfrånKustlinlen norr
Öarnaskär.kobbar ochholmar,öar,30 000med ängârdlandskap mer

färjeleder.ochbroar 12sammanbinds 19genom
fastlandetbroförbindelse med40-taldet öarVästkusten ärPå utanett

detskärgård år 8 öari Blekingefärjetrañk ochreguljärkräver somsom
fastlandet.medfårjeförbindelserhar dagliga

Örnsköldsviks kommunifinns ocksåkommunal regiFärjetrañk i
i Landskrona kommunochVisingsökommunJönköpingsUlvön,

Ven.

avgifter6 Intäkter4.

kollektivtrafiken ärstrukturersättningar föreventuellaberäknarNär man
sådana finns.i taxenivå,skillnaderbeaktarocksådet viktigt att omman

frånvarierar 6för kortarekontantbiljetter taxornaVid köp resaenav
Stockholms län.itill kronorSkaraborg 13kronor

Gotlandfrån kronorvarierar 330månadskortlänskortförTaxan ett
Norrbotten.till kronor000l

länskortmedjämförasi Norrbottenlänskortinte ettEmellertid kan ett
frånföranvända länskortetkanI Norrbotten attGotland.på resaman
den50 mil enkel resa. Förskidorför åkaLuleå till Riksgränsen att

billigare.betydligtalternativfinns ärarbetspendlingendagliga som
föreligger störredet inte någraStrukturkostnadsutredningen fann att av-

jämförlängeolika regionermellan sågiftsskillnader typsamma avman
varandra.medfirdbevis

Statistisk analys5

Allmäntl

strukturella faktoreropåverkbaraantaltill vilken delförklaraFör ettatt
kollektiv-kostnadsskillnader vadobserveradefaktisktligger bakom avser
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statistisktrafiken tidigare analysmetod kallashar, nämnts, en somsom
multipel regressionsanalys använts.

y-variabeln skall förklaras kostnadenberoende variabel ärDen som
Kostnaden har definierats landstingets plusinvånare. som avsummanper

län. nödvändigt ihopkostnader inom Det är läggakommunernas ett att
kostnader ñr skall få jämförbaraoch landstingenskommunernas att man

med landstingens eller kommunernasi analysen. enbartmått Tar man
jämförkostnader för kollektivtrafiken äpplen päron eftersommotman

finns skillnader i huvudmannaskapsfördelningen, såväl mellan länendet
mellan landsting och kommuner inom län. faktorerDeett tes-somsom

kostnadsskillnaderna X-variablema,för försöka förklara handlaratttats
bebyggelsestruktur och avgiftspolicy.om

Definition variabler5.2 av

Y-variabel beroende variabel:

total kronor Icommun+landstingkostnad invånarei per

X-variabler:

rotgles definieras invånardistansen detutrotensom genom-
snittliga avståndet mellan invånarna i län. Variabelnett

fånga glesbygdsproblematiken.attavser upp

definieras dagbefolkningen i den kommunkärna harsom som
flest förvärvsarbetande i län dividerad med dagbe-ett
folkningen i länet totalt. Variabeln fångaattavser upp
problemenskillnaderna beträffande kontra flerkär-en-

arbetsmarknadsregioner.niga I flerkämig region kanen
gå eller cykla till jobbet. En flerkåmig regionmånga

karaktäriseras omfattande pendling.av en

rotfolk definieras folkmängden. Variabelnroten ursom avser
fånga trängselproblematiken i storstäderna.att upp

definieras antalet faststörre öar bro-öar roten utanrot som ur
förbindelse och med Färjor i linjetrafik medgersom ar-
betspendling skärgárdsprøblematiken.

variablerFörutom nämnda har två andra variabler itestatsovan ana-
lysen. Den fånga skillnader i axgifispoliq: och denattena avser upp
andra skillnader i faktisk arbetspendling.
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5.3 Resultat

mellan lands-vid jämförelsevisat detharstatistiska analysenDen att en
för kol-kostnadersamband mellan högahärleda någottingen inte går att

lektivtrafiken och låga taxor.
medgrad samvarierararbetspendlingen i högvisathar ocksåDen att
enlbebyggelsestrukturen kärnaspegladen variabel attsom avser -

resultat denpendlingenEftersom ärarbetsmarknad.flerkämig ett av
skallvariabelndendetbebyggelsestrukturen ärregionala somsenare

Såledesi sammanhanget. åter-opåverkbarstrukturell ochbetraktas som
kostnads-förklara observeradeñrsökavariabler förfyrastår endast att

ochskårgårdsvariabelnträngselvariabeln,glesbygdsvariabeln,skillnader
regionstrukturvariabeln.

Rf-vârdevariabler på 0,90.med dessa fyraRegressionsanalysen ettger
förklaringsgrad eftersom 1,0 ärhögmycketsåeledeshandlarDet om en

max.
redovisas i tabell 5.1.T-vårdenkoefñcienter ochVariablernas

R30,9økollektivtrañk,FörklaringsvariablerTabell 5.1
förklaringsgrad

Koefficient T-värdeVariabel

557,32 4,81Konstant --
15,35 2,32Rotgles

4,461,07Rotfolk
3,66829,90Kärna

46,61 2,23Rot öar

redovisadutfall respektive faktisktmodellensnedan visasfigur 5.1I
redovisad kostnadmed faktisktGotlandlän. harkostnad ersattsper

jämföras förhållandenainte kan med påförhållandena öneftersom på
där Vägverketockså nämnas öarsammanhanget börfastlandet. I att

beräkningen.exkluderatsfirjetrañken harför ursvarar

8 14-0744
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redovisade kostnaderfaktisktochmodellvärdenJämförelse mellanFigur 5.1

modellenligtErsättningkostnadRedovisadkr;nv
2000
1500

Ån F
soc

v400 Vv

0 ll ITT l l Il ll IIl I Il | Il II I I
ågåågäåååååååzEäåêgåååååsåoan:g aov -oI- oao -uv -c;g

gpääaâiseås §Eo gsosêêaåz§§8§ååg2mååaå °§2a
å .gI

hanteraAlternativa sätt6 att
kostnadsutjämningen

strukturellaföreliggerredovisatsvad storaframgårSom ovansomav
bostäder,områden därIbehovetgällerdetskillnader når att resa.av

varandraskilda frånserviceinrättningar ärolikaocharbetsplatser reser
flesta gåde allranormalstaden kandag. Itimmarbefolkningen 1-2 per

respektivetill arbetetcyklaeller centrum.
förortsbefolk-mycketgenerelltinvånaredet deårEftersom resersom

statsbidrags-iinkomstutjåmningen dettillskall betalaningen nyasom
merkostnaderför dedessa kompenserasskäligtdetkan attsystemet anses

inkomsterfår de avståfallmedför. Ikollektivtrafikresandet annatsom
förvärvande.för inkomstemasavdragfå göraattutan

kommuni-liksomkollektivtrafikenglömma bortintehellerbör attMan
ekonomisk effek-förfundamental rollspelarövrigtikationssystemen en
särskilt förvånan-förlorad. Det äridag tycks ha gåttinsikttivitet, somen

politisk ak-tillgjordesfrågeställningen gångmed tanke påde att enen
folk-Eli Heckscher,högermannenskildavitttualitet så personer somav

Branting.HjalmarSocialdemokratenOlin ochBertilpartisten
tidsinverkan vårsamfärdselns pålivligadenbetraktandeiviOm taga

inflytande pådessvi finna,skolahänseende,materiellti attutveckling
samfärdseln,lättanämligen denDet ärofantligtområde årdetta stort.

viktiga faktor i våraomätligtdennakonkurrensen,möjliggörallenasom
frånBrantings ordförhållanden.merkantilaochindustriellaalladagars

ungdomsuppsats.en
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kollek-kostnadsskillnader vadstrukturellaförutjämningVid avseren
huvudmannaskap. Skill-skillnader itillhänsyntivtrañken måste taman

kommuner ochoch dels mellanmellan länendelsnader förekommer
inblandad i viss kol-VägverketVidarerespektive län. ärlandsting inom

olikafastlandet ochfärjetrañken mellanbeträffarvadlektivtrafik Lex.
oar.

ske denkostnadsutjämning bör ärvilkenkollektivtrafik förDen som
kollektiv-Eftersom behovetlandsting.ochfinansieras kommuner avav

lämpligttorde dethuvudmanoberoendetrafik är varaav

länsnivåstandardkosmadersâttning påteoretiskberäknaförsta at en
och

ochersättningen kommunerlänsvisa påned dendärefter brytab att
i respektive lån.landsting

frånledning resultatenmedkan beräknasersåttningamalänsvisaDe av
innebäri kapitel 5.redovisats Detstatisiska analys attden ovansom

standardkostnadser-landsting erhållerkommunerrespektive län + en
följande formel.sättning baseras påsom

1,07Rotfolk15,35Rotgles7,32Standardkostnadsersättning -55 ++
46,61 Rot829,90Kärna öar++

fördeladekostnaderna pålän liksomframräknade ersättningenDen per
framgår tabell 6.1.landstingochkommuner av
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kollektivtrafikenStandardkostnadsersättningar för6.1Fabell
1992invånare årkronor per

fördelningKostnadernasTotalKostnadLän
KommunerLandstingersättning

836 21l 837837lStockholm
538205760742Uppsala

465 107383572Södermanland
405319607724Östergötland
306319607590Jönköping

205 229496433Kronoberg
281435 319600Kalmar
267136500403Blekinge

132 128447261Kristianstad
292252613544Malmöhus
472152477624Halland
657470183127 1Bohus lgbg 0. 402237576639Alvsborg
178166390344Skaraborg
285155556440Yärmland

216 320617536Orebro
386296612682Västmanland
233238470470Kopparberg
316547 231547Gävleborg
311178645489Västernorrland
313665 489803Jämtland
376209585 670Västerbotten
462177646638Norrbotten

292 292583583Gotland
595595120189 1lMalmö
54654623011 091Göteborg

beräkna.tämligen enkel Attlän årStandardkostnadsersättningen attper
betydligt svårarelandsting och kommuner ärersättningarna påfördela ut

principrättvist sätt. Iskall ske pâdettaambitionenhar ettattom man
länsvisafördela denförföljande modellersigtänka utkan att er-man

landstingochkommunersättningen till

i landstingssyste-kollektivtrafikenmerkostnader förallakompenseraa
i respektive län göralandstingetochkommunernaoch låta uppmet

finansieras,respektivefördelasskalltilläggenavdragenhurom
kostnader kompen-skillnaden allamed dena, attb mensamma som

i kommunsystemet,seras
kostnaderna pâoch fördelaför länenersättningarna totaltberäkna utc
kostnadsfördel-efter faktiskrespektive länikommunerlandsting och

ning,
och fördela kostnaderna påtotalt för länenersättningamaberäkna utd

vad beträffarnormalfördelningenefterlandsting och kommuner
5050dvs.huvudmannaskapet, samt

i in-avdragkollektivtrafikenförmerkostnaderna ettersättae genom
kollektivtrafikkostnademabetraktasi detta fallkomstutjänmingen

förvårvande.för inkornstemaskostnadensom
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ytterligare alternativ skulle kunna kommuner och landstingEtt attvara
får ersättning förbidrar till kostnaderna och frångemensamt etten

landsting för kollektivtrafik. dettakommuner och Isystemgemensamt
bidrar samtliga landsting och kommuner med 450 kronor invånare tillper

vardera hälften den riksgenomsnittligakollektivtrafiken, dvs. av
invånare. dennakostnaden på 900 kronor Frånca per gemensamma

kollektivtrafikpåse erhålls lânsvisa ersättningar enligt de beräknade
Principen för dennastandardkostnadsersättningama. gemensamma

kollektivtrafikpåse redovisas schematiskt i nedanstående figur.

kollektivtrafikpåseFigur 6.1 Principmodell för kommunermed gemensam
landstingoch

Landsting
bidrarmed

xkrinv450

i ersättninglånsvis enlA beräknadstandard-
kostnadseryânnins.Kollektivtrafiken Ww modelleralternativatrekom; 900krfmvca fördelningför
landstingkommuner

fKommuner
bidrarmed
450krinv

Ersättningen län kan fördelas mellan landstinget och kommunernaper
enligt olika modeller:åtminstone tre

respektiveErsättningen till landstinget länets kommuner sker efter
den faktiska kostnadsfördelningen, netto.
Ersättningen med 50 % till landstinget med % till2. fördelas och 50

fördelningen blirlänets kommuner i Stockholms län, därutom ca
landstinget till75 % till och 25 % kommunerna.ca

ersättningen fördelas mellan landsting och kommunerHur avgörs av
landstinget och kommunerna i respektive län.

nedanstående tabell redovisas exempel från län hur utfalletI påett tre
skulle enligt fördelningsmodellutse
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på landstingstandardkostnadsersättningar mr länFördelning6.2Tabell av
kolalektivtrañkpåsevidoch kommuner gemensamen

avdragersättningarmed avrundadeexempel

NettoFördelningErsättningKomLt Avdrag[än

+450 0850-450 1Kommuner +AB
+9501 400-450 +Landsting

+550 100+750 +-450KommunerC
+250+200-450Landsting
-225+225+450-450KommunerL
-225+225-450Landsting

behöveri de olika läneninnebärakanFördelningsmodellema att man
kollektiv-förkostnadstâckningenfördelningförhandla avannanom en

gjordautjämningssystemetdär det iochkommunertrafiken mellan länets
förhandlingarna.vidersättningen beaktaserhållnaoch denavdraget

riktigt bra. Kompenserartänkbaraär ärde metoderIngen mansomav
tillskall betalade landstingi landstingssystemet måstekostnaderalla som

respektive län.i sinafrån kommunernaersättningarutjämningen kräva
kommunernamåstekostnader i kommunsystemetallaKompenserar man
ihop dekommunalförbund samlarbildai Stockholms län ett pen-som

föri län huvudmanlandstinget AB ärskall halandstingetsomgar
problemalternativ fårckollektivtrafiken. Väjer somman sammaman

deninte kan bäralandstingde flestaalternativ eftersomi a, ensamma
Stockholm innebär.tillofördelningenkostnad som

ersättningar förtärstockholmskommunemainnebärAlternativ d att
tillalternativ e lederlandstinget ochkostnader ligger på att mansom

eftersomsin helhet,utjämningssystemet iförprincipernaruckar på man
inkomstutjämningen.kostnader ivissaavdrag förgör

ocksåruckar påkollektivtrañkpåsesärskildAlternativet med en
statsbidragssystemet.för detprinciperna nya

skattemässigalindra deambitionen såvitt möjligtharOm att om-man
strukturkostnader börkollektivtrafikensñrdelningseffektema manav

stockholmskom-alternativ fårVäljer dalternativ d eller e.välja man
i sininte har, vilketkostnaderförersättningar tursom manmunerna

andra. Urkommunalskatt änhålla lägrekan ettleder till att enman
fel-inte heltlösningdock sådanskattebetalarperspektiv behöver varaen

landstingsskatt.får motsvarande högrekommuninvånamaeftersomaktig
val metod krävsockså i dagsläget. Oavsettför ÖvrigtdetSå ut enavser

respektive län.utjämningsmodell inommellankommunal
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Källor

Åke FramtidK-SamhälletsUlf:StrömqvistE,Andersson
1982-1991dagligaVåra82:RapportSCB, resornr

Storstadstrañk 4SOU 1989:79:
StorstadsuppdragetBoverket 1992:

kunskapssamman-EnSvensk tätortkommunförbundet 1988:Svenska -
planeringsändamålförställning





1931994:70SOU

5Bilaga

ochi kommunerverksamhetobligatoriskAndelen
landsting

Kostnadsdqinitioner

hämtadeUppgifterna ärkostnader.1992 årspåbyggerBeräkningarna
bokslutssta-landstingensochräkenskapssammandragfrån kommunernas

tistik.
deförutjämning skeinkomstutjâmningen börochkostnads-bådeFör

nettokostnaden.principidvs.betalas någonintekostnader annan,avsom
frånersättningavgiftsintäkter,meddärförreducerasBruttokostnaden

nettokostnadDenstatsbidragspecialdestineradehuvudmän,andra m.m.
skatteintäktermedbetalasskaden0rdmed andraäråterstår somsom

statsbidrag.generellaoch
tillÅr statsbidragspecialdestineradeantalomvandlades1993 ett

bam-skola,ñrbidragendärkommunernafrämstgälldegenerella. Det
lands-generella. Förblevoch vägaräldreomsorg samt gatoromsorg,

Stockholmsifärdtjänstsärskolaochfrämst samtberördestingen omsorg
nämndatillhar lagts net-bidragmotsvarande dessaKostnaderlän. ovan

verksamhet.respektivetokostnad för
Kostnaderstatsbidrag.generelltbliföreslåsför sjukresor ettBidraget

beräkningarna.idärför ocksåingårbidragdettamotsvarande
och KBT,bostadsbidragförkostnadernainteingårkommunernaFör

kostnadsansvaret.övertagithareftersom staten
centralrespektivekommunadministrationförKostnaderna gemensam
obliga-kostnader rörinnehåller bådelandstingenadministration för som

kostnaderfrivillig Dessakostnaderoch natur.verksamhettorisk av mer
obligatoriska.hälftentillschablonmässigt beräknatsdärförhar vara
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Primärkommuner

kronorverksamhetprimärkommunalRiksgenomsnitt mr per
invånare

NeüokostnaderTotala
obligatoriskanetto-
verksamhetenkostnader

4951kommunadministrationGemensam
748748obligatorisktdärav

282näringslivochArbete
125bostäderMark och

743743Gator och vägar
33l331Kollektivtrafik

18sjötrafikFlyg- och
1741rekreationFritid och
579Kultur

52avfallEnergi, ochvatten
4 9319314Grundskola
l 881l 881Gymnasieskola

460utbildningOvrig
3 8623 862Barnomsorg

546546 11familjeomsorglndivid- och
5 3215 321Aldreomsorg

414414Räddningstjänst
9797samhâllsskyddochMiljö-, hälso-

8741923 311Totalt
85.3 %Obligatorisk andel

Landsting

invånarelandsting kronorRiksgenomsnitt för per

NettokostnaderTotala
obligatoriskanetto-
verksamhetenkostnader

333förvaltningCentral
167167obligatoriskdärav
05977 059regionsjukvårdLâns- och
933ll 933Primärvård
373373Tandvård
278278barntandvårddärav
133133Social verksamhet

l 436436lsärskolaOmsorger, inkl.
404Utbildning

186186gymnasiedärav
145Kultur
952Diverse

505595kollektivtrafikdärav
8383färdtjänstdärav

161161Sjukresor
12 03112 929kostnadTotal

%93.1Obligatorisk andel

landstingsfriade kommu-ingår interedovisningsproblemgrundPå av
i berålcningama.och Västerbottennerna
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Strukturvariabler ochKollektivtrafik2 -
197standardkostnadsersâttningar

i miljoneroch avdragIntäkter, tillägg
198kronor

landstingförSärskilda Skattesatser
199kommunerlandstingsfriaoch

utjämning inkomsterInornkommunal av
landstingsfrialandsting ochför

200kommuner

utjämning inkomsterInomkommunal av
201för kommuner
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konsumtion,bokslutsstatistik kostnader förKorrigeradTabell 1 egen
invånare invånare år 1992kronor per per
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standard-Strukturvariabler ochKollektivtrafikTabell 2 - invånarekostnadsersättningadkronor per

Standard-
kotaada-4RotñarKärna 31106011:2Lia Rolgeles1
ersätta. 5

83719,430,551286.288,25Stockholm
7420,000,67523,3713.23Uppsala
5720.000,24506,7712,88Södermanland
7240,00Oaergötland 0,34637,2613,23
5901.000,37556,5413,93Jönköping
4330,000,44422,6315,33Kronoberg
6000,000,28491,8215,23Kalmar

2,65 4030,40388,80Blekinge 12,29
2610,000,28539,8812,53Kritianstad
7821,000,37886,999,27Malmöhus
6240,000.36507,8112,57Halland

14366,240,67861,719,49Göteborg8: Bohu
639Älvsborg 0,000.27666,5313,15
3440,000,21527,4113,53Skaraborg
4400,000,35533,09Värmland 16,37
536Örebro 0,000,49523,0813,78
6820,000,51509,3512,96Västmanland
4700,000,21538,8818,36Kopparberg
5470,000,33537,9016,43Gävleborg

1,00 4890,41511,1617,61Västernorrland
8030.000,53368,7925,51Jimüand
5850,000.42503,8222,49Västerbotten
6380,000,31514,6225.67Norrbotten
582Gotland

BefolkningenNationalatlaa,Killa SvenskinvlnardiáansenRotgles Kvadnuolen1 ut :i
1992-12-31folkmängden2 Rotfolk Kvadralrotenur-

dagbefollcningdagbefolkninglinasmedi länetKinn Dabefokni i kommun störst3 deni ngen
arbeispendlingdagligmedgerRadar Kvadralrotm antalet4 öarsom8 ur

RowanKuna 46,61Rotfolk 829,91.0715.35 Rotglea657.32Bailma: formeln +5 ärligt ++ x x+ xx
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Tabell 3 Intäkter, tillägg och avdrag i nüüoner kronor

Egna §ummaUljim- Slnlanr- Gene- Kallona-
Landsting :katten ning avgJ inlägg rent tillägg Intäkter

Intäkter bidra avdrag ualsbldr

Stockholm 23646 -3 161 2 630 1205 -33 24 286
Uppsala 2 983 51 -240 202 -6 2 990
Södermanland 2 585 133 -240 189 -5 2 663Östergötland 4 328 154 -330 290 -8 4 433
Jönköping 3 146 239 -331 222 -6 3 270
Kronoberg 1753 150 -231 128 -4 7961
Kalmar 2 437 241 -155 173 -5 2 692
Blekinge 1693 103 -145 108 -3 7561
Kristianstad 2 807 298 -350 210 -6 2 958
Malmöhus 5 583 153 -615 402 -11 5 512
Halland 2 380 170 -445 189 -5 2 289
Göteborgå Bohus 3 025 52 -323 226 -6 2 974Älvsborg 4 477 239 -629 320 -9 4 397
Skaraborg 2 701 288 407 200 -6 2 777
Vinnland 2 916 161 78 204 -6 3 354
Örebro 3 082 86 -121 197 -5 3 237
Vhltnanland 2 703 -10 -169 186 -5 2 705
Kopparberg 2 612 125 -35 207 -6 2 905
Gävleborg 3 106 116 133 207 -6 3 556
Vuemordmd 2 698 14 8 186 -0 2 906
halland 1319 119 133 97 -1 1668
Västerbotten 2 512 139 253 184 38 3 126
Norrbotten 2 616 -26 414 191 119 3 314

Gotland 538 106 38 41 723
Malmö 2 431 57 312 170 -5 2 965
Göteborg 5 050 -239 766 312 -9 5 879
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landstingsfria kommunerlandsting ochförSärskilda SkattesatserTabell 4
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Tabell 5 lnomkommunal utjänming inkomster när landsting ochavlandstingsfria kommuner
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för6 utjämning inkomster kommunerTabell lnomkommunal av
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Kommuner Anulhv Egen SärskildShahid. Ganon- Egn Hluløtt Gounlh Egna93-11-01:adeln slutb- uppriknnt mlullgt :Imu- och O-I-utjmb-lalider tillnu uppriluut htihor avdrag3 bidrag4 +muhldnivå1 slutb-
8.735.540 9522 nada-hg -237

8.315
ASKERSUND 12.302 19,20 15,42 10 12 198 21 44 264DEGERFORS 1.6421 19,60 15,42 10 11 203 11 42 256HALLSBERG 16.566 19,20 15,42 15 16 282 17 59 358HÄLLEFORS 8.993 19,70 15,42 8 9 159 8 32 199KARLSKOGA 33.415 19,70 15,42 34 32 661 v27 120 754KUMLA 18.845 18,70 15,42 17 18 317 16 68 400LAXÅ 7.292 19,70 15,42 7 7 132 4 26 162LINDESBERG 24.860 19,20 15,42 22 24 423 25 89 537LJUSNARSBERG 6.409 19,70 15,42 5 6 106 11 23 140NORA 10.729 19,00 15,42 9 10 180 11 38 230ÖREBRO 123.935 19,50 15,42 116 118 2.264 29 444 2.737
ARBOGA 14.595 19,95 16,12 13 14 269 7 52 328FAGERSTA 13.637 20,90 16,12 13 13 277 -4 49 321HALLSTAHAMMAR 16.389 19,90 16,12 16 16 313 -2 59 370HEBY 13.931 19,90 16,12 11 13 216 39 50 305KUNGSÖR 8.536 19,80 16,12 8 8 151 8 31 190KÖPING 26.269 20,25 16,12 24 25 479 22 94 595NORBERG 6.690 20,00 16,12 6 6 120 6 24 150SALA 22.310 20,40 16,12 19 21 385 38 80 503SKINNSKATTEBERG5.342 19,90 16,12 4 5 88 10 19 118SURAHAMMAR 11.346 19,40 16,12 11 206 3 41 250VÄSTERÅS 121.603 18,55 16,12 125 116 2.310 -142 436 2.604
AVESTA 24.372 21,43 17,15 22 23 478 15 87 581BORLÄNGE 47.494 21,78 17,15 45 45 977 6 170 1.153FALUN 54.763 20,63 17,15 53 52 1.102 -22 196 1.276GAGNEF 10.520 20,93 17,15 9 10 185 20 38 243HEDEMORA 17.058 21,18 17,15 15 16 309 28 61 398LEKSAND 15.329 20,78 17,15 13 15 269 28 55 352LUDVIKA 28.526 21,93 17,15 27 27 589 5 102 696MALUNG 11.462 20,93 17,15 10 11 205 19 41 265MORA 20.881 21,45 17,15 18 20 391 28 75 494ORSA 7.350 21,68 17,15 6 7 125 21 26 172RATTVIK 1.3981 20,93 17,15 9 11 197 25 41 262SMEDJEBACKEN 13.020 21,78 17,15 12 12 264 5 47 315SÃTER 11.899 20,43 17,15 10 11 205 22 43 270VANSBRO 7.778 20,78 17,15 6 7 127 22 28 177ÃLVDALEN 8.304 21,43 17,15 7 8 142 22 30 194

Enligt1 1993h: taxering
2 Genomsnittligtthtteunderhg inväntaspaDiff3 genomsnittligtoch Ihmsundørhgeget multipliømtmeddensärskildautmanas:Nuvarande4 111mm:cjukvhdandming.bidragförrjuhuot avdragförnuvarandeekonomiskacunt mglcingar



209Bilaga 61994:70SOU

sunt.Egna6000:01111mm:EgnnGenom-sluttaund.SlridldEgonAntalluvKommuner Ol-un]och mu-:kano-muntligtupprlkmtIkano-ntdeb93-11-01 mamabidrag4avdrag3 4mmm:In upprlkmt1994tillkriida ut:
ma..nlvl 1

-237underlag95228.735.540
8.315

8%1388537 6033216,7719,0538.572FALKENBERG .6981294741.330787416,7718,0582.066HALMSTAD 233402416911916,7718,5511.155HYLTE 1.301211-381.128565816,T719,3558.881KUNGSBACKA 4908378329221716,7719,0523.037LAHOLM 1.13818286869484316,7720,0550.922VARBERG
643101-25567272816,92HÃRRYDA 20,0228.202 809126691343416,92KUNGÄLV 20,2735.86 3635521287151316,9221,4715.358LYSEKIL 261402719411916,9221,7711.055MUNKEDAL 1.134191-841.027515618,47 16,92MÖLNDAL 53.234 3425439250141216,9220,7715.032ORUST 71312-37 1637303216,9219,8731.398PARTILLE 21835171659816,92SOTENÄS 19,779860 45770-5392191916,9220,7719.506STENUNGSUND 2523926187109STRÖMSTAD 21,22 16,9210.877 280454718812916,9220.7712.432TANUM 37.35222249141316,92TJÖRN 19,7714.600 1.15317339941464416,9221,5248.343UDDEVALLA 25117 41193111016,92ÖCKERÖ 19,5711.425
567909468242316,0720,0025.167ALE 7701233361533ALINGSÅS 3116,0720,1534.Z8 262421720310 1116,0720,351.5871BBJGTSFORS 2241370351.83698BORÅS 9616,0719,10103.292 IX1917845416,0720,655.352DALS-ED 16527117 217616,07FÅRGELANDA 20,057.512 20535145 249816,0718,759.747HERRLJUNGA 751122-26656323416,0719,2534.062LERUM 3004723230131116,0720,5513.248EETULLA 71812068530322816,0719,1533.527MARK 229383216010816,0719,8510.522MELLERUD 24140169 3111916,0719,2511.284SVENLJUNGA 2634520198121116,0718,6012.491IRANEMO 1.161185986 14950TROLLHÄTTAN 16,0719,7551.767 4768245348221916,0718,2522.989ULRICEHAMN 222382915510VÅRGÅRDA 816,0718,8510.571 8401301713353516,07VÄNERSBORG 20,5036.383 3044a1323a13ÅMÅL 1216,0720,5513.353

taxeringEnligt In19931
invlmm:kattamderhgGqzomsnmligt2 pa lkanumdalagmgmomgünligtoch3Diffme11an eget mala-ingdxmomükaltmingbiåagfhrsjtnheøaaamzuvdragfbrskanaml;v,allmln; -47
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Systematisk förteckning

tillRätten reformeratbilstöd. [55]Statsrådsberedningen rattenrEtt för kvinnor våldtagitsochcentrum somOmkrigetkommit. Förberedelserför mottagandeav misshandlats.[56]militärtbistånd Bilagedel.1949-1969 [11]+
KommunikationsdepartementetJustitiedepartementet
På [15]väg.VapenlagenochEG[4]

Kriminalvårdochpsykiatri. [5] FinansdepartementetÅrs-ochkoncernredovisningenligtEGdirektiv.
Ändradansvarsfördelningfor denstatligastatistiken.[l]Del och [17]l ll. Ju.
SverigeochEuropa.EnsamhällsekonomiskFörvaltabostäder.[23]
konsekvensanalys.[6]Vallagen.[30]
JIK-metoden, [13]m.m.Utrikessekretessen.[49]
Vissamervärdeskattefrågor Kulturlll m.m.6 JuniNationaldagen.[58] -
Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseomPersonnummer integritet effektivitet.och [63] -- för denprivatatjänstesektom.[43]

Utrikesdepartementet Folkbokforingsuppgiñemai samhället.[44]
Allemanssparandet [50]översyn.enHistorisktvägval Följdemaför Sverigei utrikes-och -- Beskattning fastigheter,del Principiellaavsäkerhetspolitiskt bli,hänseende respektiveintebli -attav utgångspunkterför beskattning fastigheter [57]av m.m.medlemi Europeiskaunionen.[8]
Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi. [62]Anslutningtill Förslagtill övergripandeEUv Statistikochintegritet,del2lagstiftning.[10]

officiellLag personregisterför statistik [65]om m.m.Suveränitetochdemokrati -
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