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Sammanfattning

Mitt uppdrag redovisa konkreta förslag till hur kvalitet och jäm-är att
förbarhet i insamlade ekonomiska eller ekonomiskt relaterade uppgif-

från kommuner och landsting kan förbättras. Uppdraget innefattarter
visa hur insamlingen kan samordnas för jämförbarhetenöka ochatt att

för minska arbetet med lämna uppgifter till den nationellaatt att Upp-
följningen kommunsektorn. Allmänt eftersträvas samordning närav en
det gäller tidpunkt, tillvägagångssätt och innehåll i olika statliga myn-
digheters uppgiftsinsamlingar.

förslagDe lämnas i detta betänkande omfattar endast kommuner-som
verksamhet med vissa mindre undantag. Några konkreta förslagnas

läggs inte vad gäller landstingens verksamhet endast förslagutan som
nyckeltal från externredovisningen. statistikDen producerasrör som

landstingets verksamhet föremål för omfattande utrednings-över är ett
arbete. Landstingsförbundets utredning beräknas färdig undervara

och kan inte1997 således inpassas i denna utredning. lik-För att en
artad struktur i hela kommunsektorn föreslår jag Landstingsförbun-att

uppgiftsinsamling idets tillämpliga delar samordnas med den struktur
föreslås för kommunsidan. övrigt får de förl detaljernanärmaresom

utformning, organisation och samordning landstingens uppgiftsin-av
samling primärkommunalamed den uppgiftsinsamlingen anstå till dess
Landstingsförbundet slutfört sin utredning.

förslag förMina förbättra den övergripande nationella uppfölj-att
ningen

Målstyrning styrprincip innebär skall följa hur verksam-att statensom
heten utvecklas i förhållande till de nationella mål beslutassom av
riksdag och regering. nationella målen i huvudsakDe uttrycktaär som
inriktningsmål i den betydelsen målen vilket tillståndatt anger som
eftersträvas. Sådana övergripande beskrivningar intekan precise-utan

följaringar läggas till grund för och bedöma måluppfyllelseatt upp om
uppnåtts. först de nationellaDet målen omvandlas till tydligaär när
effektmål de blir operativt användbara för styrning, planering ochsom
uppföljning.
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uppföljningförmedmyndigheter.därför allaFöreslårJag att avansvar
ilandsting,ochi kommuner störrebedrivsverksamhet engagerassom

övergripande natio-deformuleramedidag i arbetetLitsträckning än att
effektmål.Lippföljningsbaraformmålen inella av

uppföljningkontinuerligförstruktur skapasföreslår ocksåJag att enen
i dennadelarnaviktigastekommunsektorn. Deutvärderingoch av

struktur är:

ekonomiskatillkan relaterasuppgiftsinsamlingför den upp-att som0
ingår i denpersonalstatistik,ochverksamhets-gifter skall den som
kommunalamed desamordnasuppföljningen,nationellaövergripande

verk-ske delsbörRS. Dettaräkenskapssammandragen attgenom
enhetliga ioch begreppdefinitioner ärsamhetsindelning och termerav

iuppgiftsinsamlingarnadelsuppgiftsinsamIingarna,olikade attgenom
framtagitsunderlag hartidsmässigt. Ettsamordnasmöjligaste mån

nyckeltaltillverksamhetsindelning, förslagFörändradmed förslag till
uppföljningen.nationellaför denbegreppsdefinitionerenhetligaoch

förgrundFörslagen skalli bilagaredovisas ettDessa som enses
utvecklingsarbete,fortsatt

i strukturenAndra delar är:
föreslårtidigareläggs.återföring Jagochuppgiftsinsamling attatt0

sker idag läm-vadtidigarelandsting betydligtoch änkommuner som
insamlingenochräkenskapssammandragetuppgifter attgenomnar

föreslås lämnalandstingochomgångar. Kommuneri tvådelas upp
externredovisningen,tillhänförligauppgifterekonomiskaårliga ex-

februari ochden 28redovisningen.sammanställdaklusive den senast
inklusive deninternredovisningen,uppgifter frånekonomiskaårliga

efter verksam-åretden 31redovisningen,sammanställda senast mars
för kommunsektornviktdessutomhetsåret. statensDet attär storav

det nationellatillinrapporteratsuppgifterdebearbetning upp-somav
till kom-återföringenidag såsnabbareskerföljningssystemet än att

verksamhets-eftermånad åretunder majkan skemunsektorn senast
året,

uppföljning-nationellatill denredovisningenistorstädernadeatt tre0
stadsdelsnivå,kommunnivå, delsdelspresenterasen

landstingochuppgifter från kommunerstatistiskainsamlade sys-att0
kommunalkommunalt statistiksystem,tematiseras i gemensamtett en
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databas. föreslårJag därför SCB i uppdrag administrera.att attges
ajourhålla och vidareutveckla den kommunala databasen för uppfölj-
ning kommunsektorn. Vidare föreslås SCB uppdragatt ett attav ges
utarbeta förslag finansieringtill principer för och avgiftssättningett av
databasen,

urvalsundersökningar i ökad utsträckning används förmetodatt0 som
uppföljning och utvärdering kommunal verksamhet varvid sek-av en
torsövergripande komm unpanel särskilt skall urvalsmetod,prövas som

påskynda utvecklingen datatekniska lösningar kan under-att0 av som
lätta kommunernas arbete med lämna uppgifter till Därföratt staten.
föreslårjag tillsammans Kommunförbundetmed Svenska ochatt staten
Landstingsförbundet från kommuner och landstingsamt representanter

initiativ till informera leverantörer ekonomisystem detar att av om
statliga och kommunala uppföljningsbehoven.

stödjer benchmarkingprojekt förut-skapasättatt staten ett att0 som
sättningar for effektiv verksamhet i kommuner och landsting,en

det åvilar kommunerna följa inte bara den verksamhetatt att0 som
drivs i kommunal regi hela den verksamhet kommunaltärutan som
finansierad. Därför föreslår jag kommunernas och landstingensatt
skyldighet lämna uppgifter enligt i officiella6§ lagen denatt sta-om
tistiken utökas.l992:889 utökade skyldigheten innebärDen att
kommuner och landsting skall lämna relevanta statistiska uppgifter för
kommunalt finansierad verksamhet bedrivs andra utförare, dvs.som av
utförare utanför koncernen.den egna

föreslagnaDe förändringarna föreslås frångälla 1998 avseendel.l
verksamhetsåret 1998.

uppdraget harl ingått lämna förslag hur aktualitet,även att sam-
ordning och kvalitet i uppgiftsinsamlingarna skall kunna bibehållas och
utvecklas framöver. Med sådant syfte föreslår jag därförett att sam-
ordningsfunktionen inom regeringskansliet förstärks för den övergri-
pande uppföljningen kommunsektorn.av

Jag har i betänkandet viktenpåtalat i linje med målstyrningsñlo-attav
soñn inrikta arbetet följa utvecklingen effektivite-änatt mer upp av

i den kommunala verksamheten. Det allvarlig svaghetten är atten
uppföljning i utsträckningså inriktad produktion ochärstatens stor
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uppbygg-effektivitet. lomfattningså ringaproduktivitet och i ett
uppgiftsin-del denofrånkomligtdocknadsskede detär att stor aven

börproduktionen. Enspeglarfortfarandeföreslås strävansamling som
ochproduktivitetenövergå tillförfinna metoder mätaattattattvara

verk-fungerandevälmedborgarperspektiv. Enutifråneffekterna ett
uppgifterekonomiskamedpersonalstatistik tillsammanssamhets- och
effektivi-produktivitets- ochför olika formergrundligger därför till av

tetsstudier.

lig-for kommunernaförändringarnaföreslagnamed devärdeEtt stort
det kansnabbtkommunsektorn sååterförs tilli resultatet attattger

budgetarbete.ochuppföljnings-för kommunenstill grundligga eget
ochför kommunernaviktigt instrumentdärvid tillStatistiken görs ett

verksamheten.följaeffektivisera ochlandstingen att upp

inriktadstatistikenföreslagnadenfor ärvärdetDet ärstörsta attstaten
kommunsek-uppföljningutvecklingmöjliggöra statensatt avaven

medharmonieraruppföljningen.nuvarandedenbättre. äntorn som
styrprincip.resultatstyrningmål- ochinförabeslut attstatens somom
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UTGÅNGSPUNKTERl

1 Uppdraget

Mitt till redovisa förslaguppdrag regeringen konkreta till hurär att
kvalitet och jämförbarhet i insamlade ekonomiska eller ekonomiskt
relaterade uppgifter från kommuner och landsting kan förbättras. Upp-
draget innefattar visa hur insamling uppgifter från kommuneratt av

landsting, samordnas för jämförbarhetenoch kan öka och minskaatt
uppgifter.arbetet med lämna skall återkomman-En strävanatt attvara

uppgiftsinsamlingde med i huvudsak ekonomiskt innehåll sker inom
för, med,eller i samband det kommunala räkenskapssamman-ramen

draget samordning eftersträvasRS. övrigt bör det gäller tid-l när
punkt, innehåll olikatillvägagångssätt och i myndigheters uppgiftsin-
samlingar.

förslag lämnas skall tillgodose de krav ställs national-De som som av
räkenskaperna och Europeiska Unionen beaktaEurostat ävensamtav
arbetet förslag till lag kommunal redovisning.med om

räkenskapssammandragetl uppdraget ingår börRSövervägaatt om
kompletteras med statistiska uppgifter verksamheten hur des-samtom

bör utformas för former nyckeltal skall kunna fram.olikaatt tassa av
Nyckeltalen skall i första hand kunna användas för uppföljning av

för jämförelserverksamheten nationella mål och mellan kommu-mot
och mellan förlandsting. skall också kunna underlagDe utgöra attner

följa produktivitetsutvecklingen kommunsektorn.inom

Möjligheten förbättra aktualiteten i uppgifterna, exempelvisatt genom
insamlingsmetodik och ändrade insamlings- eller bearbetningstider,ny

skall undersökas. ingår belysa hur god kvalitet, jämför-l uppdraget att
barhet och aktualitet skall bibehållas framöver. förslagkunna De som

skall utifrån den lagstiftning finns detbedömaspresenteras som om
officiella statistikansvaret.
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berörda statligaArbetet skall genomföras i samarbete mednära myn-
Landstingsförbundet.Kommunförbundet ochdigheter, Svenska

1.2 Utredningsarbetet

behovför varit tillgodose krav ochVägledande arbetet har statensatt
inom den kommunala sektorn,uppgifter för följa utvecklingenatt geav

Litjämningssystemet öka kommu-underlag för statistikbehoven i samt
jämföra med varandra.nernas/landstingens möjligheter sig Deatt av

lands-målen för kommunernas ochriksdagen och regeringen uppsatta
utgjort utgångspunkt i utredningenstingens olika verksamheter har en

arbete.

varit tillgodose nationalräkenskapernasEn utgångspunkt har attannan
uppgifter.och behovEU:s Eurostat av

identifieravid ochUtredningen har lagt tyngdpunkten avgränsaatt en
för denfinna nyckeltalstruktur för verksamhetsindelning samt atten

uppföljningen den kommunala verksamheten.statliga övergripande av
förstatistiska därvid krävs grundenunderlagenDe utgöra ensom avses

landsting.uppföljning kommuner och Väg-övergripande nationell av
nyckeltalledande för med nyckeltalen har varit behovetarbetet av nya

Arbetet har inneburitrelaterade till redan befintliga nyckeltal. även att
beskrivning lämnassamlas in. kortden statistik idag Enompröva som

räkenskapssammandrag börreviderat kommunalt RSockså hur ett
deverksamhetsindelningen,utformas med hänsyn till den föreslagna

föreslagna andra uppföljningsbehov.nyckeltalen samt

utarbeta definitioner de be-väsentlig del i arbetet har varitEn att av
olika uppgiftsinsamlingarna.och används i determergrepp som

ändamålsenligutredningsarbetet har inriktatsEn del mot enannan av
uppgifter skall samlas frånlösning och med vilka metoder,när

kommuner landsting.och

blii syftesamarbete med de olika intressenterna har etableratsEtt att
fortsatt statisti-de förslag lämnas. Principenöverens ettomom som

till för utred-för sektorsmyndigheterna har också legat grundkansvar
ningens arbete.
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1.2.1 Arbetsgrupper

praktiska arbetetDet i utredningen har bedrivits i fyra arbetsgrupper.
har arbetat inomDessa områdena socialtjänst, skola och finansiering

arbetsmarknad, flyktingmottagande, miljö- och hälsoskydd ochsamt
räddningstjänst.

socialtjänstområdet1 ingår förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, in-
divid- familjeomsorg,och vård och primärvård. Arbetetsamtomsorg
har bedrivits i samarbete med Socialstyrelsens projekt statis-nära Ny
tikstruktur för1997 så långt möjligt kunna samordna de bådaatt som
utredningarnas förslag. frånRepresentanter Svenska Kommunförbun-
det har också deltagit i arbetet.

Området skola omfattar skolformer:alla grundskola, särskola, gymna-
sieskola, komvux och försvenska invandrare. Arbetet har här bedrivits
i samarbete med från Skolverket respektive Svenskarepresentanter
Kommunförbundet.

området arbetsmarknad, flyktingmottagande,Inom räddningstjänst,
miljö-och hälsoskydd och för ñnansieringsdelen har kontakt hållits
med berörda statliga myndigheter, Svenska Kommunförbundet samt
Landstingsförbundet.

verksamhetsområdet hälso- och sjukvårdFör har kontinuerliga kontak-
hållits med för Landstingsförbundet och med utred-ter representanter

ningen landstingets statistikproduktion. Fortlöpandeöversynenom av
kontakter har också hållits med Kommunala utjämningsutredningen
Fil995: 16. Förslag från dessa utredningar kan beröra uppgiftsin-som
samling från kommuner och landsting kommer först efter det dennaatt
utredning har överlämnat sitt betänkande. har ändå bedömtsDet vara
värdefullt få till stånd med dessa utredningar.att en samsyn

Arbetsgrupperna har arbetat med utgångspunkt från de nationella må-
len enligt följande:

Redovisning de nyckeltal produceras idagav som-
Bedömning nyckeltalen håller god kvalitet och relevantaärom-
Förslag till verksamhetsindelning-
Förslag vilka nyckeltal skall producerasom som-
Nyckeltalens koppling till räkenskapssammandraget RS-
Kostnadsposter-
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och nyckeltaldefinitioner verksamhetsområdenFörslag till av-
Kommunförbundetmyndigheter, SvenskaAvstämning med berörda-

och Landstingsförbundet.
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2 Lagreglering den officiellaav

statistiken

2.1 Lagen den officiella statistikenom

Statistik har betydelse i modernt samhälle. Den används direktstor ett
eller indirekt for rad ändamål. Statistiken ligger ofta underlagen som
till beslut fattas riksdag och regering. Statistik används tillsom av stor
del för information och för skapa bild läget och tillståndetattom en av
i bl.a. den offentliga sektorn. Korrekt information också viktig förär en
seriös offentlig debatt och viktig förutsättning förutgör utbildningen
och forskning. Behovet tillförlitlig officiell statistik ökar också medav

allt tydligare krav redovisning resultat i den offentligaett verk-av
samheten.

januariDen l 1993 trädde lagen 1992:889 den officiella statisti-om
ken i kraft. Lagen tillämplig statliga myndigheterär när under rege-
ringen framställer officiell statistik. Officiell statistik regelbundetär
producerad primärstatistik. statistiska sammanställningar och bearbet-
ningar väsentligt underlag förutgör samhällsplanering. forsk-ettsom
ning, allmän information obligatoriskoch internationell rapportering.

officiellaDen statistiken endast delmängdutgör all statlig statis-en av
tik. Med statlig statistik statistik fram statliga organi-tasavses som av
sationer eller uppdrag sådana. Den officiella statistiken skallav vara
objektiv och allmänt tillgänglig också framställas och offentliggö-men

med beaktande skyddet för den enskilde. officiellaDen statisti-ras av
ken bas för den nationella Lippfoljningen.utgör en

Enligt lagen kommuner, landstingär och näringsidkare skyldiga föratt
officielladen statistiken lämna uppgifter sin näringsverksamhet.om

Kommuner dessutom skyldiga lämnaär sammandrag sina räken-att av
skaper såvitt det kommunala ändamål och andra uppgifteravser av
samhällsekonomisk betydelse.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med-som
dela föreskrifternärmare vilka uppgifter skall lämnasom samtsom om

och tidpunkten forsättet uppgiftsinlämnandet.
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uppgifts-denstadgas ocksåstatistikenofficiellalagen denl att omom
myndighetfår denuppgiftsskyldighetfullgör sinskyldige inte som

be-vite lämnaviduppgiftsskyldigedenuppgiftenbegärt attanmana
överklagas.intebeslut kanuppgifter. sådantgärda Ett

statistikenofficielladenFörordningen2.2 om

skstatistiken, den Statis-officielladen1992:1668förordningenl om
samlariaktta deskallmyndigheternaregleras vad närtikförordningen,

statistiken.officiellauppgifter till den

officiella statisti-uppgifter till denbörjar inhämtamyndighetenlnnan
förordning-centralbyrån SCB. lStatistiskaske medken skall samråd

efter underlättaskallmyndigheternaockså sträva attsägs att upp-en
giftslämnandet.

frånstatistikenofficiellauppgifter till densamlarmyndighetNär en
upplysasskall uppgiftslämnarenmyndighetstatlignågon än enannan

följande:om

uppgiftsinsamlandetmedändamålet-
grundasuppgifterskyldigheten lämnavilka bestämmelser att-

skerinsamlandetuppdragoch vemsav vem-
företräderorganisationmed denhuruvida samråd har skett som-

uppgiftslämnaren.
uppgiftsskyddvad gäller omsom-
uppgifternas besvarandevad gällersom om-

inte lämnasuppgifternaeventuella påföljder om-
betydelse i sammanhanget.förhållandenandra ärsom av-

kvalitetsdeklarerasdokumenteras,skall ocksåofficiella statistikenDen
tillgänglig.och hållas allmänt

myndighetenskalluppgifter inte föreliggerskyldighet lämnaOm att
frivilligt.uppgiftslämnandetupplysa ärattom

1992:1668statistikenofficielladenbilaga till förordningenl omen
beställa-erhållitharmyndigheterregleras vilka1995:1061 somrev
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officiella statistikSverigesstatistik ingående iför samt anvars-ransvar
för statistik.fördelningen denna

myndigheters in-statliga2.3 Förordning om

från näringsidkareuppgifterhämtande av

kommuneroch

med isamråda dels SCBskyldighetSektorsmyndigheterna har sta-att
uppgiftsin-varje enskilduppgiftslämnarna vidtistikfrågor dels med

100 detverksförordningen 1987: l ,förra regleras isamling. Det sena-
uppgifterinhämtandemyndighetersstatligai förordningen avomre

sanzrådsför-den s.k.1982:668.från näringsidkare och kommuner
enligt församrådsskyldighetenfrånordningen. Undantag görs

riksdagen.direkt undermyndigheter

skallstatliga myndigheternavad desamrådsförordningen reglerasl
användasskallutsändande blanketterutformning ochiaktta vid av som

Därvid skalluppgifter myndigheten begär.deför lämnaatt myn-som
företräderellerorganisationdigheten samråda med upp-annan som

uppgifter påbörjas. Kommunerinsamlinggiftslämnarna innan re-av
Svenskasammanhang Kommun-företräds i dettaspektive landsting av

Landstingsför-respektiveKommunforbunden i länenförbundet och
uppgiftsläm-formulär forutformningSamrådet bl.a.bundet. avavser

genomfö-föruppgiftslämnare och tidpunkturvaleventuelltnandet, av
undersökningenrande av .

utval-uppgifter lämnas skallförordningen stadgas ocksål att varasom
infor-till denuppgiftslämnandet begränsasdefinieradeda och så att

uppgiftsläm-och såtill ändamåletbehövs med hänsynmation attsom
ha minstUppgiftslämnare skallmöjligt.underlättas så långtnadet som

uppgifterna.veckor sig lämnaatttre

skyldiga förtecknaförordningendessutom enligtMyndigheterna är att
från kommuner ochuppgiftsinsamlingarnaoch beslutadede planerade

näringsidkare.
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2.4 Socialtjänstlagen och förordningen om

skyldighet för socialnämnden lämnaatt sta-

tistiska uppgifter

Socialstyrelsen samlar årligen dels individstatistik dels s.k.
mängdstatistik från kommuner och landsting.

Uppgiftsskyldighet avseende individstatistik inom socialtjänstområdet
regleras i socialtjänstlagen. Enligt 63 § SoL skall socialnämnden. enligt
vad regeringen föreskriver, personregister lämna uppgif-närmare utur

till Statistiska centralbyrån förSCB angelägna statistiska ända-ter
mål. Bestämmelsen gäller endast för individrelaterade statistiska upp-
gifter dvs. sådana omfattas sekretess. Regeringen har i förord-som av
ningen 1981:1370 skyldighet för socialnämnderna lämnaatt sta-om
tistiska uppgifter meddelat föreskrifter utlämnande uppgifterom av ur
socialtjänstens personregister, innehåller eller andra uppgif-som namn

enskildater om personer.

Socialstyrelsen har lämnat föreskrifter socialnämndernas skyldig-om
het lämna uppgifter enskilda till den officiella statistikenatt om
SOSFS 1995:18.

lnsamlande mängdstatistik inom socialtjänsten regleras med stödav av
de allmänna bestämmelserna kommunernas uppgiftsskyldighet iom
lagen SFS 1992:889 den officiella statistiken.om

socialtjänstkommitténs1 huvudbetänkande till socialtjänstlag SOUny
1994:139 föreslås lagbestämmelse införs i socialtjänstlagenatt en som
innebär kommunerna till Socialstyrelsen. förutom de individrelate-att
rade statistikuppgifter regleras i 63 skall§ SoL, lämna avi-ävensom
dentifierade uppgifter, k mängdstatistik för den officiella statistikens.
inom socialtjänsten omrâde. En sådan skyldighet bör också gälla de
privata várdgivarna inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Socialdepartementetinom förbereds för närvarande proposition meden
förslag till socialtjänstlag. lag beräknasNy träda i kraft januarilny
1998.



Lagreglering... 191996: l 79SOU

vissförordningenochSkollagen2.5 om

skolhuvudmänföruppgiftsskyldighet

för skol-uppgiftsskyldighetvissförordningen1992:1083Enligt om
skolhu-allaskolväsendetoffentligadet ärinomhuvudmännen mm

förskolhuvudmännenskolväsendetoffentligadetvudmän inom samt
1985:1100skollagenochi kap 49 1friskolorsådana avsessom

lämna deskolväsendetutvärderinguppföljning ochförskyldiga att av
föreskriver.Skolverk Det-Statensskolverksamhetenuppgifter somom

nationellaSkolverketsförbehövsuppgiftergäller sådana somsamma
be-vadtillskall begränsasFöreskrifterna ärutvärderingsprojekt. som

mål hardeutvärderinguppföljning ocheffektivhövligt för somaven
regering.riksdag ochbestämts av

skollagen ellerkommuntillgripassanktionerkan grovtEnligt om en
medde-kanRegeringenskyldigheter.uppfyllt sinatid inteunder längre

föråtgärderbekostnad, vidtakommunensföreskrifter eller, att
för åtgärdkostnaderhaftbrist. Haruppkommenavhjälpa staten somen

beloppkostnad kvittasfår dennalagenmed stödvidtagits mot somav
Skol1agen,l985:1100,till kommunenbetalthaeljest skulle utstaten

möjlighetervissafinns1992:1083förordningenEnligtkap, 15§.15
vitesförläggande.till

skolhu-uppgiftsinsamling frånföreskrifterhar lämnatSkolverket om
såväl individ-Uppgiftsinsamlingen1995:26.SKOLFSvudmän avser

mängdstatistik.statistikrelaterad som

uppgiftsskyldighetvissFörordningen2.6 om

sjukvårdenhälso-ochinom

hälso-sjukvården 1991:425uppgiftsskyldighet inomvisslagenl om
uppgifter frånSocialstyrelen lämnaskall tilllandstingenföreskrivs att

statistikframställningellerforskningförhälso-och sjukvården av
vissförordningeniföreskriverRegeringensjukvårdsområdet. om

uppgif-1993:1057sjukvårdenhälso-ochuppgiftsskyldighet inom att
forskninganvändas förfårendastförordningenenligtinhämtaster som

majden 31skallLandstingenstatistik.framställning senastoch av
underde patienterSocialstyrelsentilluppgiftervarje lämnaår somom
hälso-landstingetsvård inomfrån slutenskrivitsharföregående år ut

vårdats itid harunderpatienterdeoch sjukvård och sammasomom
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landstingets vård vid sjukhus. Landstingen skall också gångöppna en
varje år lämna uppgifter till Socialstyrelsen de patienterom som en
viss dag inskriven för geriatrisk eller psykiatrisk sluten vård. Soci-är
alstyrelsen bestämmer vilken dag uppgifterna skall avse.

Uppgifter diagnoser skall lämnas enligt det klassifikationssystemom
för sjukdomar Socialstyrelsen bestämmer.som

Vad landsting skall gälla kommuner inte ingår isägs ävensom om som
landsting.ett
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3 Ansvarsfördelning finansieringoch av

den statliga statistiken

l regeringens proposition 1992/93:l0l den statliga statistikensom
finansiering och samordning presenterades principer och förslag som
syftade till den statliga statistikproduktionen effektivare ochgöraatt att
öka användarinflytandet. Förändringen innebar principerna föratt an-
svarsfördelningen mellan SCB, statistikansvariga myndigheter och
användare klargjordes. Förändringen innebar också delegeringen av
beställaransvaret från regeringskansliet till användarmyndigheterna.

Finansutskottet anförde vid ärendets behandling i utskottet
Finansutskottets betänkande l992/93:FiU7 att fungerandevälen
statlig statistikverksamhet betydelse. Behovet statistiskär storav av
information ökar i alltmer komplicerat samhälle. Genom den offi-ett
ciella statistiken förhållandenkan inom olika samhällsområden beskri-

följas och analyseras. Statistiken har också fått ökad rollvas, en genom
vikt läggs vid resultatmätning och resultatanalys inomstörre denatt

offentliga verksamheten också den pågående internationa-men genom
liseringen. En allmänt tillgänglig statistisk information hög kvalitetav

vidare vikt för offentligaden debatten och viktigär största förut-av en
sättning för utbildning och forskning. Statistikens dessavgörsnytta av
kvalitet och tillgänglighet.

3.1 Statistikansvariga myndigheter

Myndigheter med för den officiella statistiken skall kartläggaansvar
användarnas behov statistik inom sina områden och ställning tilltaav
vilken statistik skall produceras, skall producera statisti-som vem som
ken och hur mycket skall läggas statistiken samt attresurser som

statistiken tillgänglig. myndigheterDe har för of-göra ettsom ansvar
ficiell statistik kan och kontrollera produktionen den statistikstyra av
de fått för. gäller oberoendeDetta myndigheten väljer attansvar av om
producera statistiken internt eller lägga produktionsansvaret nå-ut
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statistiskaändamålsenligatillseinnefattarAnsvaret attattannan.gon
publicering.produktion ochvidanvändsmetoder

fram istatistikenförmyndigheterStatistikansvariga tasattansvarar
föreskrif-beaktandeunderönskemålanvändaresmed olikaenlighet av

överenskommelser.internationellaförordningar,ochi lagar samtter
frekvensinnehåll, form,statistikensbestämmainnebärUppdraget att
utveckla,löpandeskallMyndigheternaproduktionskrav.och övriga

Statistikensamhällsbehoven.efterstatistikenochompröva anpassa
ochmöjligt begränsasLippgiftslämnadet så långtutformas såskall att

granska ochskallmyndigheternastatistikansvariga ävenförenklas. De
allmäntdenpubliceringforestatistiken görakvalitetskontrollera samt

statistiken.upplysningarfåkananvändaretillgänglig så att om

ansvarigaskallförfattningsreglering.gällandeförlnom myn-ramen
krävsförfogandetill SCB:sgrundmaterialställa sådantdigheter som
offi-framställningförsamlatsochdatabasserviceför dess avsom

statistik skallofficiellframställningförUnderlagciell statistik. av
fullgö-fördettabehövermyndigheterandrautnyttjas attkunna somav

rationelltbeställaransvar sätt.sitt ettegetra

samordnaocksåstatistik skallför officiellmedMyndigheter ansvar
dåkanområde.sitt Detstatistik inombehovanvändarnasandra av

myndighets-ochsektors-samordningfinnas behov överävenett av
önskemålstatistikanvändarnasde olikasamordnasyftelgränser. att

harSkolverketliksomstatistikrådtillsattSocialstyrelsenhar ett en
ochforskarefor kommunerna,företrädaremed bl.a.samrådsgrupp

statistik.användareochandra producenter av

statistikansvarSCB:s3.2

förvaltningsupp-förerhållitharcentralbyrån SCBStatistiska ansvar
statistiksamordning,metodutveckling,grundläggandegifter såsom

publicerings-statistiksamarbete,internationelltnomenklaturarbete,
arkivservice.biblioteks-ochinformationsservice ochverksamhet samt

flera sekto-griperstatistikofficiellför överocksåSCB har somansvar
påtagligtdär dethuvudanvändare ellerentydigsaknaroch ensoinrer

databaser.centralaför vissastatistiken liksomförförtroendetgagnar
statistikdatabasercentralavissahållaforhar såledesSCB attansvar
finansiera vilkenochsedan självakanAnvändarna avgöratillgängliga.
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statistik skall fram från databaserna den statistiktas utöversom som
SCB fram. SCB:s uppdrag för dessa delar anslagsñnansierad.tar är

Enligt verksförordningen l987:l 100 har sektorsmyndigheterna skyl-
dighet samråda med SCB i statistikfrågor.att

Förändringen statistikansvaret innebar kostnaden för statistikenattav
fördes till den verksamhet den avsåg spegla. Detta resulterade iatt att
de anslag SCB förfogade begränsades till enbartöversom att avse
sådan statistik SCB för.som gavs ansvar
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Den uppgiftsinsamlingen4 statliga

4.1 Intressenternas informationsbehov

uppgifter frånStatliga verk och myndigheter samlar kontinuerligt
kommuner och landsting for nationella Lippföljningen.bladen

Lippgiftsinsamling frånStatskontoret har i l995:l l Statensrapporten
kommunerna kartlagt inriktningen och omfattningen de statligaav
myndigheternas återkommande uppgiftsinsamling från kommunerna. l

redovisades myndigheterna riktar återkommande166rapporten att
insamlingar kommunerna. Uppgiftsinsamlingarna inriktas enligttill
myndigheterna till del uppföljning nationella mål ochstor av
ekonomisk uppföljning kommunerna.av

Uppgifterna skall samlad bild tillståndet i landet och ligga tillge en av
direktgrund för beslut eller indirekt påverkar den kommunalasom

förverksamheten. statsmakterna behöver underlag kunna bedömaatt
måluppfyllelse för den kommunsek-graden samlade verksamheten iav

gällerliksom analysera skillnaderna mellan vadkommunernatorn, att
de obligatoriska verksamheterna. Sektorsmyndigheterna behöver upp-
gifter uppföljning, utvärdering Uppgifterför sin och tillsyn. behövs
också till det kommunala utjämningssystemet, forunderlagsom upp-
följning produktivitetsutvecklingen inom kommunsektorn, för inter-av
nationellajämförelser rapporteringen till nationalräkenskaper-forsamt

för attjämföra sig med varand-och intresseEurostat. Kommunernasna
har och därmed pålitliga uppgifter. OffentligÖkat deras behovra av

statistik används informationskälla för forskare, banker,också som
finansbolag, i samhällsdebatten och för information till allmänheten.
Allt detta medför ställs den statistik samlashögre kravatt somnu
in. därför intresse för och kommun detDet är attett gemensamt stat
insamlade materialet så korrekt möjligt. Brister i underlaget kanär som

förhållandenleda till skev beskrivning de skall belysas ochsomen av
risken finns bedömningar och beslut därför inte blir tillräckligtatt un-
derbyggda. tillförlitlig information den kommunala sektornsEn om
ekonomi, historiska utveckling, därför vikt förnuläge och är störstaav
den ekonomiska politiken. gäller såväl kortsiktig stabiliseringspo-Det
litik långsiktig strukturpolitik.som mer
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ochvilka uppgifter kommunerHitintills har regeringen inte direkt styrt
överlåtit tillRegeringen harlandsting skall redovisa till staten. myn-

Lippföljningen.utforma den nationella Dendigheterna ochatt styra
tagits fram iLippgiftsinsamlingen har därmed successivtnuvarande

ochsamarbete mellan sektorsmyndigheterna SCB.

för olikalandsting skall utformas deInformationen från ochkommuner
givetvisstatistikbehovintressenternas behov. intressenternas ärav

uppgiftsin-få årligatillgodoses i någraolika och kan inte i sin helhet
samlingar.

Riksdag och regering4.1.1

för samhällsservicevidgade centraltakt med kommunsektomsl ansvar
regering i förstabehov från riksdag ochhar det uppstått ökat attett

i den kommuna-följa och utvecklingenhand övergripande kunna styra
finns ökad efterfrå-nationella mål.sektorn utifrån uppställda Det en
i kommunala sek-rapportering utvecklingen densamladgan av en om

inomutvecklingenrapporteringen till riksdagenDen årligatorn. om
skrivelseregeringenssektorn denden kommunala ärsenaste

samladförsta till sådansker idag1995/961194 är ett steg re-ensom
översiktlig redovisningregeringendovisning. skrivelsen lämnarl aven

i förhållande till deverksamheten utvecklatshur den kommunala na-
lands-redovisning kommunernas ochtionella målen. Vidare avges en

organisations-ochställning och utvecklingtingens ekonomiska av
verksamhetsformerna.

förslagunderlag för regeringensRedovisningen syftar till utgöra ettatt
ekonomiskakommunala sektornsoch riksdagens beslut den ramar.om

för prioriteringarunderlag dialogenskall också tjänaDen omsom
kommunala verksamhetensverksamhetsområden denmellan samt om

få redovisninginriktning måluppfyllelse.och För att motsvararen som
vidareutveck-rapportering till riksdagensyften nuvarandedessa måste

statis-kvalitetsförbättring ske denDärför utveckling ochlas. bör aven
statis-både ekonomiskligger för redovisningen,tik till grund avsom

kun-personalstatistik. skallverksamhetsstatistik och Förtik, att staten
utveckling bör också deekonomiskabedöma kommunernas över-na

vidareutvecklas.gripande finansiella nyckeltalen
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4.1.2 Sektorsmyndigheter

Sektorsmyndigheternas behov i första hand uppgifter för sek-är att
toriell nationell uppföljning. utvärdering och utveckling verksamhe-av

och för utövning tillsyn.ten av

regleringsbrevenl beskrivs målen och verksamhetsuppgifterna för
varje sektorsmyndighet. Från statsliggaren 1995/96 har frånexempel
social- respektive skolområdet hämtats.

Uppdraget till Socialstyrelsen utifrån nationellt, regionaltär att etta
och lokalt perspektiv förändringarbevaka i socialtjänstens finansiering,
organisation och produktion. arbetet skall socialtjänstensl beaktas
finansiering, resursfördelning och resursanvändning, socialtjänstens
kvalitet individens valmöjligheter inflytande.ochsamt

Skolverket skall i sin uppföljningsverksamhet tillgodose statsmakternas
behov kunskap skolans villkor, kostnader och resultat. Genomav om
utvärderingar skall Skolverket Fördjupa kunskapen skolan och uti-om
från de nationella målen redovisa skolans måluppfyllelse. sin utveck-l
lingsverksamhet skall Skolverket aktivt stimulera skolans utveckling

de nationella målen. tillsynen skalll Skolverket kontrollmot utöva
huvudmännen följer de nationella bestämmelserna.över att

4.1.3 Kommuner och landsting

och landstingenKommunerna behöver primärt uppgifter för att styra,
följa och utvärdera den verksamheten tid också föröver attegna men
jämföra sin verksamhet med verksamheter i andra kommuner ochegen
landsting.

Som underlag för kommunala jämförelser publiceras årligen skriftseri-
Vad kostar verksamheten i Din kommun. Rapporten ären en sam-

manfattning föregående förårs bokslut rikets samtliga kommuner iav
tabell och diagramform. ekonomiska uppgifterna hämtas till heltDe
dominerande delen från bokslutsstatistiken årligen samlas in.som

och utvecklingenLäget för olika kommuner och för olika kom-
beskrivs med antal relativt övergripande nyckeltal,ettmungrupper

både finansiella och verksamhetsnyckeltal. Nyckeltalen redovisassom
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underlag till analyserdvsprestationer,ochomfattar främst kostnader
invånare,redovisas i kronorNyckeltalenproduktivitetskaraktär. perav

procenttal. Kommunernaellerindextalviss målgruppkronor somper
respektivetotalkommungrupp,folkmängdsstorlek,efter län,redovisas
Utbudsni-kommunal service.förutbudsnivåoch efterskattesatsegen

del målgruppenhurindextalvån är sarnmanvägt storett avangersom
kommunaladenutnyttjarverksamheterkommunalainom olika som

servicen.

resultat- ochnyckeltal förinnefattatharårenDe ävenrapportensenaste
ökatmöjlighetenDärmed harkoncernnivå.balansräkningarna att

verksamhetenekonomijämförelser kommunernas oavsettgöra omav
förvaltningsform.eller idrivs i bolag

analysunderlag förskallskriften denSyftet med utgöraär ettatt av
mellanjämförelserförkostnader ocksåden kommunens menegna

tjänstemän,politiker,Förmellan kommungrupper.kommuner och
denjämföraviktigt kunnadetintressenterallmänhet och andra är att

jämförelsetalenredovisademed andra kommuner. Dekommunenegna
och in-kostnaderskillnader iallaförklaringingen heltäckandeger

för vidareoch idéeruppslagdetäkter mellan kommuner, germen
analyser.

jämförandemedfortlöpandepublicerarLandstingsförbundet rapporter
Jämförel-årligaverksamhet. denlandstingens lstatistik rapportenom

församlatsundersökningarolikastatistik frånför landstingen harsetal
tillmöjligheternadärmed förbättraochunderlätta jämförelseratt ana-

lands-bådeJämförelsetalen redovisasinfallsvinklar.lys med flera
huvudmännenSyftet medkliniknivå.tings- och är attrapporten ge

and-jämfört medverksamhetendenunderlag för bedömningar egnaav
beträffandelandstingenmellanskillnaderbelyserRapporten me-ras.

finan-kostnader ochpersonaltäthet,väntetider och köer,delvårdtider,
sieringsforiner.

varje huvudmanindexform såmaterialet iredovisasl attrapporten
Samtligahuvudmännen.genomsnittet förjämförs med genom-

lands-förKostnadernaabsoluta tal.redovisade iocksåsnittsvärden är
Ålders-skattekrona.ochredovisas invånareverksamhettingens perper

framgår ocksålandstingi respektivefördelningen rapporten.av
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4.1.4 Nationalräkenskaperna NR och Eurostat
EU

Nationalräkenskaperna
Nationalräkenskaperna den samlade bilden svensk ekonomi,ger av
dess struktur och utveckling. De instrument förutgör samordningett av
ekonomisk statistik vad begrepp, definitioner och klassificeringaravser

för den siffermässigasamt överensstämmelsen i alla led. Nationalrä-
kenskaperna därmed grunden förutgör den nationella uppföljningen av
Sveriges ekonomi. Nationalräkenskaperna används underlag försom
ekonomiska analyser och kort och lång sikt, för kon-prognoser
junkturbedömningar, för ekonomisk planering för internationellasamt
jämförelser. De används också tillsammans med i första hand fmansrä-
kenskaperna för uppföljning och utvärdering den ekonomiska poli-av
tiken i Nationalräkenskaperna ocksåstort. underlag förär ekonomisk
forskning och strukturell analys utförs vid olika forskningsinstitu-som
tioner, statliga myndigheter och andra organisationer. Därutöver utnytt-
jas nationalräkenskaperna politiker, företagsledare och andra be-av
slutsfattare, journalister och samhällsdebattörer underlag för olikasom
ekonomiska bedömningar, och beslut.prognoser

De årsvisa nationalräkenskaperna omfattar beräkningar bruttonatio-av
nalprodukten från produktions-, användnings-, och inkomstsidan.
Kvartalsräkenskaperna översiktligaär jämfört med den årligamer re-
dovisningen. De ekonomiska uppgifterna i tidsserier i lö-presenteras
pande och fasta priser. nationalräkenskapernal visas bl. storleken påa
den offentliga sektorn, hur inkomster, transfereringar och sparande för
olika sektorer utvecklas och hur konsumtionen för olika ändamål för-
ändras.

Uppgifter kommuner och landsting ingår del i nationalrä-om som en
kenskaperna NR. Beräkningar och sammanställningar i nationalrä-
kenskaperna följer internationella rekommendationer och överens-
kommelser inom FN och EU avseende begrepp, definitioner, klassifi-
ceringar och bokföringsregler. Sverige tillämpar för närvarande re-
kommendationerna SNAenligt 68 och EU- medlem Sverige iärsom
förordningen bundet enligt den europeiskaatt motsvarighe-rapportera

ESAZtill SNA, 79. SNA- och ESA-systementen har reviderats under

System of national Accounts
zEuropean System of lntergrated Economic Accounts
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redovisningtill1998Sverige kommer överochår att en-ensenare
deligt systemen.nya

Redovis-utgifter.ochinkomsterredovisasnationalräkenskapemaI
nationalräken-kravDepenningströmmar.likvidaspeglarningen som

landstingochfrån kommuneruppgiftsinsamlingenställer påskapema
mellan olikagårlikvidaskilja hur strömmarkunnai huvudsakär att

desåinkomsterutgifter ochspecificera attsektorerinstitutionella samt
in-produktion3 såvälförolika kontoni ENS:sredovisaskan som

kapitalbildning.användningochomfördelningkomstbildning, samt
produceradredovisasskallkonsumtionenoffentligaDen egensom
sektorvilkenfrånredovisasskallVidarekonsumtion.eller köpt som
individuelluppdelasocksåskallKonsumtionenköpts.verksamheten

konsumtion.kollektivrespektive

primärkom-socialförsäkring,indelad isektornoffentligaDen är stat,
ochkyrkokommunerdvsövriga kommuntyperochlandstingmun,

kommunalförbund.

marknadsproduktion,ickeuppdeladredovisasskallProduktionen
Produktionanvändning.förproduktionochmarknadsproduktion egen

i kommunernasfinnsdetianvändningför stortmotsvarar somegen
regi.byggande iförvaltningsform ochverksamhet i egen

Eurostat/ EU
förunderlagbl.a.nationalräkenskapema attanvändsEUInom som

grundar sigdel denmedlemsavgift till denrespektive landsbestämma
kommunernaUppgifter utgörBNI.bruttonationalinkomsten enom

BNIbruttonationalinkomstensåvälberäkningendel iviktig somav
s.k. konver-för degällerBNP. Detsammabruttonationalprodukten

imedlemskaptillmöjlighetenförgrundgenskriteriema utgörsom
offentliga sektornsEMUf ingår BNP,NR-variabler är samtDe som

bruttoskuld.konsolideradesektornsoffentligaochsparandefinansiella

jämförbarhetochsamordningkravenhar skärptiMedlemskapet EU
läggsEUnationalräkenskaper. Inomländersövrigaochmellan Sverige

för årenEU:smedlemsländerna. Ifrånstatistikenvikt vid programstor
angivna. Manutvecklingsbehov attrad t.ex.finns1993-1997 anseren

Regio-strukturfondema.regleringförbehövsräkenskaperregionala av

3Europeiska nationalräkenskapssystemet
Europeiska unionenmonitära
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nala räkenskaper utvecklas för närvarande inom SCB. 1 detta arbete
ingår de enskilda kommunernas uppgifter viktiga byggstenar.som

Svenskt medlemskap i harEU också fört med sig växande intresse iett
såväl Sverige internationellt för jämförelser mellan de europeiskasom
ländernas sociala avseende utgifter för sociala ändamålsystem och
deras finansiering. För jämförelser skall meningsfulla krävsatt attvara
statistiken från de olika länderna bygger definitioner och harsamma

gränsdragning andra delar samhällelig verksam-samma gentemot av
het. Eurostat har tillsammans med medlemsländerna i byggtEU upp en

ESSPROS-Äsocial databas, innehåller information utgifter ochsom om
inkomster för medlemsländernas sociala system.

Någon juridiskt bindande uppgiftsskyldighet för medlemsländerna att
lämna uppgifter till ESSPROS föreligger inte eftersom EU saknar
lagstiftningsrätt i sociala frågor. Regeringen dock Sverige iattanser
likhet med övriga EU-länder skall leverera data olika sociala utgif-om

till EU:s statistikdatabas ESSPROS.ter Regeringen har uppdragit
SCB fram historiska data för olika slag socialaatt ta utgifter i över-av
ensstämmelse med förde ESSPROS använda definitionerna för att
komplettera Sveriges del i ESSPROS databas. Uppdraget omfattar

föreslå vadäven krävs för löpandeatt årlig rapporteringsom en av
uppgifter till Eurostats databas ESSPROS.

Redovisning till Eurostat kräver detaljerad information uppdelad i flera
underindelningar för utgifterna skall kunna fördelasatt funk-rätt
tion/ändamål. Det dock inte självklartär denna detaljinfor-att typ av
mation bör samlas från samtliga kommuner i räkenskapssamman-
draget. Eftersom det enbart fråga redovisningär riksnivå kanom

andra metoderäven användas för fram efterfrågade uppgifter.att ta
Uppgifter lämnas till Eurostat skall konsistenta och avstämdasom vara

uppgifterna i nationalräkenskapernamot NR. Begrepp och definitio-
används i ESSPROS skall medstämma motsvarandeöverensner som

begrepp i nationalräkenskaperna.

4.1.5 Det kommunala utjämningssystemet

Det bidrags- och utjämningssystemet infördes från och mednya som
1996 har huvudsyfte skapa likvärdiga ekonomiska förutsätt-attsom
ningar för alla kommuner och landsting bedriva sin verksamhet.att

5 the European System of Integrated social protection Statistics
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skattein-skillnader iutjämninginnebärUtjämningssystemet aven
förhållan-strukturellaiskillnaderförochinkomstutjämningkomster

skat-med lägrelandstingochKommunerkostnadsutjämning.den en
Förhållandenstrukturellamätbaraellerriksgenomsnittettekraft somän

frånutjämningsbidragfårför riket staten.genomsnittet ettänär sämre
riksgenomsnittetskattekrafthögre änmedlandstingochKommuner en

avgift tillbetalarförhållanden staten.strukturellaeller bättre en

standardkostnadsmetoden,kdenanvändskostnadsutjämningenFör s
förverksamhetsvisberäkningaroch görsanalyserinnebär varvilket att

omfattaskostnaderoch ut-verksamheterolikadeoch avsomen av
skill-förinte kompenseradärvidskaKostnadsutjämningenjämningen.

Vidareeffektivitet.ochavgiftssättningkvalitet,servicenivå,nader i
ochför kommunerochmätbarabaseraskostnadsutjämningenskall

kostnadsskillna-strukturellafaktorer mäteropåverkbaralandsting som
der.

årligenräknasverksamheternakostnadsutjämningeniDe tyngsta om
erfordrasuppdateringenårligaden systemetdata. Föraktuellamed av

faktorernaanvändakostnadsutjämningende iföraktuella datadärför
och kostna-verksamheterdeförgenomsnittskostnadernationellasamt

från kommunernashämtatsharkostnadsdataomfattas. Dessader som
kostnadsut-såvälDärmed kommerbokslutsstatistik.landstingensoch

kost-fördelningengällerdetutvecklingentotalt närvecklingen avsom
Dettapåverkasuccessivtverksamheter systemet.olikamellannader att

verksamhetsindelninglikartadtillmöjligheterkravställer ena
detframställningfortlöpandekostnader,definitionoch avsamt enav

verksamheterför deberäkningarnaföranvändsdataunderlag som nu
kostnadsutjämningen.omfattas avsom

ochutvärderaföljaförtillsätts1995:16 harFikommitté attEn upp,
uppfölj-löpandedennakostnadsutjämning. Förförutveckla systemet

kommunkostnadsdataproduktionfortlöpandeerfordrasning peraven
tillskall liggaintekostnadernade faktiskalandsting,och även om

kostnadsutjämningen.grund för

detkommerutvärderingochuppföljning systemetlöpandeFör aven
ochkostnaderdataandra utöverocksåbehövasdessutom typeratt av

kanberäkningarna. Detårligaför deanvändsfaktorer varade som
förkostnaderkvalitet,servicenivå,prestationer,måttfråga om

verk-sådanmednyckeltalandramålgrupperochprestationer samt en
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samhetsindelning den förmed nuvarandeöverensstämmeratt system
kostnadsutjämning. uppföljning1 löpande bör vissa finansiellaävenen
nyckeltal ingå.

1 det pågående utvecklingsarbetet kostnadsutjämningen prövasav a
alternativa metoder alternativa faktorerockså strukturellamätaattmen
kostnadsskillnader i ingående vissade och inte ingående verk-ännu
samheter. detta faktorer,För utvecklingsarbete olika såväl verk-prövas
samhetsanknutna anknutna till olika strukturförhållanden i kom-som

och landsting. kan komma ställa krav datatillgång.attmuner som
Resultatet detta utvecklingsarbete kommer med sannolikhetstorav
innebära delvis kommerkrav ställas datatillgången, såvälatt attnya
för den årliga uppdateringen framtidaför detsystemetav som upp-
följningsarbetet.

Enligt kommittén direktiv dir skall kommittén1995:118 bedriva ar-
betet förslagså till förändringar kan genomföras till år 2000.att
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Målstyrning kommunsektorn5 av

förändratsharverksamhetenkommunaladenbehovStatens styraatt
ekono-styrning. Denförmetodernaliksom1990-taletunder statens

och lag-statsbidragssystem,förändratutvecklingen,miska ett en ny
ochdecentraliseratsharverksamheterförbanatstiftning har vägen att

i former.organiserats nya

verksamhe-offentligadenförövergripandedetharStaten attansvaret
samhällseko-med kravetförenligtutvecklas ärsättettten som

betydel-omfattning ochekonomiskaKommunsektornsnomisk balans.
påverka sek-kunnabehovharmedförvälfärdenfor attstatenatt avse

finansiel-finansieringochkonsumtionsutveckling att angegenomtorns
förSamtidigt måsteverksamheten.för statens sam-ansvarramar

kombi-kommunsektorninomiverksamhetenochhällsekonomin stort
självstyrelsen propkommunalaför denrespektmedneras

bilaga 8.1994/95: 100,

kommunala nivånstatliga ochdenansvarsfördelning mellantydligEn
Riksdagväl.fungeraskallverksamhetenoffentligaför denkrävs att

samhällsutvecklingenförövergripandedetregering haroch ansvaret
verksamhetenför hurharlandstingochmedan kommuner ansvaret

lagstift-förmål inomochprioriteringarlokalaförutformas, ramen
statligtsedansjälvstyrelsen. Detkommunala ärden ettochningen

i för-utvecklasverksamhetenhurutvärderafölja ochintresse att upp
förfungerandevälfastlagda målen. Etttill dehållande system upp-

där-liggerverksamhetenkommunaladenutvärderingochföljning av
kommunsektorn.styrningenför den statligaför till grund av

Målstyrning styrinstrument5.1 som

lagstiftningenifrämstlandstingochkommuner attStaten styr genom
statsbidragennivånfastställamål,nationellaformulera attgenom

reglerarformelladelagstiftningeni somatt ramarsamt angegenom
träffasöverenskommelserDärtill kanverksamheten.kommunaladen
Land-respektiveKommunförbundetSvenskaochregeringenmellan

kommunsektornocksåregeringenkanstingsförbundet. Indirekt styra
regleringsbrev.myndigheternasuppdrag iolikagenom
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Riksdag och regering formulerar de nationella målen för den kommu-
nala sektorn. Därmed grundas styrningen den kommunala verksam-av
heten politiskt fattade beslut. Målen för verksamheten återfinns i
lagstiftningen. finnsDessutom vissa målbeskrivningar i propositioner,
riksdagsskrivelser eller andra likande dokument. speciallagstiftningenl
återfinns mål ställer direkta krav verksamheten. Kravensom avser
de precisa villkoren i förhållandet mellan enskilda och kommunenmer
respektive landstinget olika rättigheter den enskilde hartex om som
och skyldigheter kommunen har.som

Styrningen resultatinriktadbör och mindre inriktad detaljer,vara
resursinsatser och viktigEn del i den statliga styrningen ärprocesser.
återföringen till kommunsektom resultat erfarenheterochav som er-
hållits myndigheternas uppföljning, utvärdering och tillsyn.genom
Statens styrning den kommunala verksamheten varierar mellanav om-
rådena. långtgåendeEn detaljreglering finns inom några områden me-
dan andra områden har enbart uttryckt allmänna mål.staten mer
Skolsektom område där med omfattandeär detaljreg-ett staten styr en
lering. Verksamheten har därmed kommit särbehandlas bak-att mot
grund skolverksamheten regleras pliktlag, innehållet iatt attav av en
verksamheten regleras statliga läroplaner, kursplaner och timplaner.av
Staten har detta försökt skapa förutsättningar försätt undervis-att
ningen skall bli likvärdig i hela landet.

tidigareDen allmänt förhärskande statliga regel- och ekonomi-
styrningen, baserad detaljreglering i kombination med specialdesti-
nerade statsbidrag, har i ökad omfattning styrning viaersatts av en
uppföljning, utvärdering och utvecklingsinsatser aktivsamt genom en
tillsyn. denI tidigare modellen styrdes verksamheten detaljera-genom
de föreskrifter och specialdestinerade statsbidrag utbetaladessom en-
ligt vissa villkor.

tidigareDen ekonomistymingen syftade till expansion verksam-en av
heten där styrde produktionens inriktning och omfattning. Statenstaten
har övergått med generella statsbidrag vilket innebäratt styra attnu

främst kontrollerar omfattningen kommunsektorns verksam-staten av
het dess exakta fördelning mellan verksamheter.änsnarare

förForrnerna styrning kommunsektom har sin motsvarighetstatens av
i hur sina verksamheter. Under 1980-talet övergickstaten styr egna

till målstyrning. Detta gäller också styrningen kommunsek-staten av
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Redan i mitten på 1980 talet med den s.k dagmarreformen tilläm-torn.
pades målstyrning landstingssidan samtidigt generelltett stats-av som
bidrag invånare infördes för hälso-och sjukvården. Dessförinnanper
hade förmålet hälso-och sjukvården lagts fast i den hälso-nya
sjukvårdslagen trädde i kraft 1983. Det viktigaste uttrycket försom

övergången till målstyrning införandet det utjäm-ärstatens av nya
ningssystemet för kommuner och landsting.

År 1993 genomfördes kommunalekonomisk reform. Då avskaf-storen
fades bl.a flertal specialdestinerade bidrag och medett ersattes ett ge-
nerellt bidrag. Från och med utgår1996 statsbidragen till kommuner
och landsting i form generellt bidrag invånare. Syftet med deettav per
generella bidragen åstadkomma bättre resursutnyttjande ochär att ett

minska detaljstyrningen och därmed öka det kommunalaatt att ansva-
för prioritering och utformning verksamheten. De generella bi-ret av

dragen påverkar inte direkt kommunens prioriteringar kanutan ses som
allmänt finansiellt stöd till kommunerna. Förändringarna syftarett

också till kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förut-att ge
sättningar bedriva sin verksamhet så uppställda nationella målatt att
för verksamheterna kan förverkligas.

Övergången från styrning med specialdestinerade statsbidrag till styr-
ning med generella bidrag kan därför logisk följd statensses som en av
införande mål och resultatstyrning styrmetod. Statsmakternaav som
har därmed till del frångått metoden med specialdestine-stor att styra
rade bidrag med undantag för mycket begränsade verksamhetsområden
där har behållit de specialdestinerade bidragen styrinstru-staten som
ment.
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FÖRSLAG

6 Ny förstruktur den övergripande na-

tionella uppföljningen.

Jag föreslå struktur skapas för den uppgiftsinstaniling rela-att en som
till ekonomiska uppgifter. sådanEn struktur bör utarbetas medteras

utgångspunkt har övergått till målstyrningi den kommu-att staten av
nala sektorn. strukturenI ingår att:

den verksamhets- och personalstatisttik, skall ingå deni övergri-som-
pande nationella uppföljningen, samordnas med de kommunala räken-
skapssammandragen RS, dels verksamhetsindelning ochattgenom
definitioner och begrepp enhetliga, delstermer är attav genom upp-
giftsinsamlingarna möjligaste mån samordnasi tidsmässigt med var-
andra,

insamlade statistiska uppgifter från kommuner och landsting syste--
kommunaltmatiseras statistiksystem,i ett gemensamt

uppgiftsinsamling sker urvalsundersrökningar utökadigenom om--
fattning samt att

uppgiftsinsamling och återföring tidigareläggs väsentligt.-

föreslåsDärutöver utökning kommunernas och landstingensen av
skyldighet lämna uppgifter enligt 6§ lagen den officiellaiatt sta-om
tistiken 1992:889. utökade skyldighetenDen innebär kommuneratt
och landsting skall lämna relevanta .statisti.ska uppgifter för kommunalt
finansierad verksamhet bedrivs andra utförare, dvs. utföraresom av
utanför den koncernen.egna

Förändringarna föreslås träda kraft 1.1 avseendei 1998 verksamhets-
året 998.1
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tidigarei detsittuppgiftsinsamlingen harnuvarandeDen ursprung
huvudsakistatsbidragbetalafördärstatsbidragssystemet utattstaten

kommu-Med denlandsting.ochproduktionen i kommunerföljde nya
möjlighetgivitslandstingochhar kommuner1991:900nallagen KL

ef-syfteiprioriteringarefter lokalaverksamhetsin attorganiseraatt
harverksamheterinneburitharverksamheten. Dettafektivisera att

kostnader ochrelaterasvårtdetomorganiserats görsätt attett som
Nuvarandestatistikstrukturen.statligabefintligatill denprestationer

gamladenstrukturerad enligthuvudsaki stats-fortfarandestatistik är
förhål-väsentligenfortfarandesåledesbeskriverochbidragsmodellen

produktionen.ilanden

ochi kommunerknappamedsituationenekonomiskaDen resurser
ochverksamhetuppgifterstatistiskaförökat intressetlandsting har om

förutsätt-ökatfaktorytterligareDatoriseringenekonomi. är somen
förändring.åstadkommaförningarna att en

ändamålsenligeffektiv ochskapaförstrukturbehövsDet att enen
kommunsektornfrånutgåruppföljningnationell staten styrattsom

använd-skallsamlasinformationmålstyrning. Den varasomgenom
Informa-målen.de statligaförhållande tillioch relevantbar, pålitlig

kommunsektornsmeningsfull förochstyrsignalerskalltionen varage
konsistentskallInformationenstyrning.ochuppföljning varaegen
Principentiden.landstingoch överenskilda kommunermellan samt
användasde kangångregistrerasbaradataskall attatt menenvara

uppgifter deti dessaskall erhållas ärkvalitetbragånger. Förmånga att
syf-finns fleradetuppgiftsinsamlingen klargörvidviktigt attatt man

andraviktigtocksåuppgifterna. Detinsamlade meto-är attmed deten
frågorbelysaförtotalundersökningarårliga prövasder att somän

verksamheten.bildrikstäckandefrämst att avengeavser

mellanuppgiftsinsamlingarnaavgränsning görasdärförbörFörst aven
nationellaövergripandeför deninformationsidanvad å ärsom ena

för sek-informationsidanandraåvad äruppföljningen och som
tillsyn.ochutvärderinguppföljning,förbehovtorsmyndigheternas

behovlandstingensochtill kommunernasbör hänsynDessutom avtas
knutnainsamlingarnasåväl mellanfinnasmåstejämförelser. balansEn

uppgiftsinsamlingaroch övrigaräkenskapssammandragettill som
Dockurvalsundersökningar.ochtotalundersökningarmellan löpande

tiden.varieradessamellanfördelningen överkan
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erhållaändamålsenlig insamlingförförutsättningEn är att sam-enen
Samordninguppgiftsinsamlingen.den statligaflera planordning av
sådanmellan olika sektorer. Eninom ochbådebör åstadkommas sam-

bör syfta tillordning att

uppgiftsinsamlingenåterkommandedenvolymenbegränsa av-
uppgifterlämnaminska arbetet med att-

uppgifterinsamladekvalitetenöka-
och företrädaredepartement/myndigheterdialogen mellanunderlätta-

kommunsektorn.för

för nationellastruktur denförslaget tillgrundläggande del iEn upp-ny
personalxytalisrtik ingår i denverksamhets- ochdenföljningen är att som

konmmnaladesamordnas meduppföljningennationellaövergripande
uppgifterna i räken-ekonomiskaräkenskapssammandragen RS. De

uppfölj-nationellagrunden för denskallskapssammandraget utgöra
statistisk infor-vilkenverksamhet kringkommunsektornsningen av

uppgifter huvud-ekonomiskainnebärskall samordnas. Detmation att
år.räkenskapssammandraget gångsamlas viasakligen peren

vid andrastatistik samlasekonomiskvissUndantagsvis kan annan
socialbidrag.kvartalsstatistik förSocialstyrelsenstillfällen t.ex.som

verksamhetsindelningi strukturenmycket viktig delEn är attannan
tidsperiodochenhetligabegreppsdefinitioneroch är avser samma

och personal-verksamhets-i denräkenskapssammadragetsåväl i som
uppföljningen.nationellaövergripandeskall ingå i denstatistik som

bildas.nyckeltaloch konsistentakan relevantaEndast då

skall i möjligastepersonaluppgifterochverksamhets-Insamling av
sådanRS.räkenskapsrsrammandraget Enmedsamordnas tidmån i

tidigaresamlasräkenskapssammandraget änsamordning kräver att
fåbehövs förundersökningaromfattandevad idag. Om attgörssom

uppgifter frånböroch personaluppgifter verksamhet närmastfram om
fortfarandedessakunna nyttjasuppgiftsinsamling ärföregående om

delgäller förförhållandeaktuella och relevanta. Detta stor sta-aven
område.tistiken skolans

skol-Jämförelsetal förårligatill sina tvåSkolverket hämtar, rapporter
insamling medanuppgifterna frånekonomiskahuvudmän, de en egen

verk-publikation Vad kostarochKommunförbundets SCBsSvenska
räken-underlag frånsitt ekonomiskahämtarkommunsamheten i Din
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skapssammandraget. förhållandetDet den statliga nivån samlaratt
likartade ekonomiska uppgifter i två skilda insamlingar under samma
tidsperiod kommunerna kan lämna skiljaktiga uppgiftergör att om
skolverksamheten.

Skolverkets ekonomiska uppgiftsinsamling den 15:e äregen per mars
samordnad med räkenskapssammandraget RS vad gällernumera

verksamhetsindelning och begreppsdeñnitioner. samordna insam-Att
lingen tidsmässigt återstår. föreslår därförJag tidsmässigatt en sam-
ordning Skolverkets ekonomiska uppgiftsinsamling med räken-av
skapssammandraget skerRS fr.o.m Eftersom1998. Skolverketsenast
efterfrågar detaljerad information vad skall tilllämnasänmer som
räkenskapssammandraget bör dessa ytterligare uppgifter kunna läggas

bilaga till räkenskapssammadraget. förändringDetta ärsom en som
framhölls många kommuner i SCB:s utvärdering 1995 års räken-av av
skapssammandrag. En samordning med räkenskapssammadraget bör
underlätta arbetet uppgiftslämnadetmed i kommunerna vilket medför

dessa bättre möjlighet lämna korrekta och konsistentaatt attges upp-
gifter.

En de strategiskt viktigaste åtgärderna för kvalitetenöka ochattav
användbarheten i uppgiftsinsamlingen förbättra aktualiteten iär att
uppgiftsinsamlingen. Kommuner och landsting föreslås lämna uppgif-

till rakenskapssammandragen betydligtRS tidigare vadänter som
sker idag.

Till strukturen hör också insamlade statistiska uppgifter från kom-att
och landsting kommunaltsystematiseras i statis-ett gemensamtmuner

tiksystem, dvs länkas i samlad kommunal databas. SCBsamman en
föreslås få för samordna den kommunala databasen. Deett attansvar
statistikansvariga myndigheterna skall för den statistikattansvara som
insamlas från kommuner och landsting levereras till databasen. ökadl
utsträckning skall befintligaandra statistikregister innehålleräven som
uppgifter betydelse för uppföljning kommunsektornav av men som
primärt används för andra ändamål kunna nyttjas för datafångst i den
kommunala databasen.

tillhörDet också strukturen begränsa antalet uppgiftsinsamlingaratt
totalundersökningar. Istället uppgifterbör i utökadgörssom genom

omfattning insamlas urvalsundersökningar eller andra statistis-genom
ka metoder. En intressant variant urvalsundersökningar kom-utgör
munpaneler. sektorsövergripandeEn kommunpanel bör därför särskilt
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utvärderingochför uppföljninguppgifterfor insamlingstuderas avav
verksamheten.den kommunala

landstingen i denochkommunernaviktocksåDet störstaär att egnaav
fori syfteuppgiftslämnarfunktioncentralharorganisationen atten

bedömningaranalyser ochforanvändbart underlagdel få ett avegen
for leveransocksåutvecklas,och ekonominhur verksamheten avmen

inom denuppgiftsinsamlingarnasamordningstatistik till Enstaten. av
definitioner, verksam-kvalitetenorganisationen ökar attgenomegna

kom-enskildaenhetliga. denkostnadsuppgifter blir Förhets- och mer
betyda kost-funktioncentrallandstinget böreller även enenmunen
byggscentral kompetensmeningennadsbesparing i den att upp somen

för bådefördelskall Eninsamlingar besvaras.hur olikakänner till
kommun/landsting harvarjekommunen/landstinget och ärstaten att en

officiella statistiken.för denkontaktperson

bara denfölja inteåvilar kommunenockså detstrukturen ingårI attatt
verksamhetdenregi heladrivs i kommunalverksamhet utan somsom

verk-uppföljningrelevans förfinansierad. harkommunalt Dettaär av
betyderutförare kommunen. Detsamhet bedrivs än attannanavsom

upphandlingvidför kommunernaskyldighetdet skall att avvara en
samtligafå tillgång tillproducent krävaverksamhet hos attannanen

den deproduktionen ochavseende den köptauppgifter är art attavsom
bör klargö-officiella statistiken.for den Dettatillskall levereras staten

läm-skyldighetoch landstingensutöka kommunernas attattras genom
statistiken 1992:889den officiellai lagenuppgifter enligt 6§ omna

informativa och ekono-meddet viktigtstrukturenUtöver är att staten
och lands-kommunerbenchmarkingprojekt imiska styrmedel stödjer

analyser sek-fördjupadeförexempelvis finna metoderting för att av
blir alI-resultatenmedverka tilltorsrelaterad verksamhet attsamt att

tillgängliga.mänt
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Uppföljning7 kommunsektornav

Jag föreslår alla myndigheter, med for uppföljning verk-att ansvar av
samhet bedrivs kommuner landsting,ochi arbetetisom engageras
med formulera uppfoljningsbara mål med utgångspunkt fån deatt
nationella mål beslutats riksdag och regering.som av

mål7.1 Uppföljning nationellaav

Enligt mål- och resultatstyrningsfilosofm skall följa hur denstaten
kommunala verksamheten utvecklas i förhållande till de riksdagenav
och regeringen målen. Staten skall i första hand följa sådanuppsatta
verksamhet nationellt intresse och där har detär övergri-statensom av
pande och med avregleringenI den kommunala verksam-ansvaret. av
heten har behovet ökat fungerandeväl för uppfölj-ett nytt systemav
ning och utvärdering den kommunala sektorn. Uppföljning ärav en
aktivitet bygger på samla erfarenheter och utifrån dessa utveck-attsom

verksamheten.

I 1992 års kompletteringsproposition 1991/92:150prop attangavs
statsmakternas uppföljning och utvärdering i huvudsak bör omfatta
det statsmakterna lagt kommuner och landsting. Den natio-ansvar
nella uppföljningen bör därvid resultaten verksamheten ochavse av
inte metoderna uppnå resultaten. Statsmakterna bör följa ochatt upp
utvärdera resultaten verksamheten inom olika sektorer såsom hälso-av
och sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola. I propositionen

också den sektorsvisa uppföljningen bör utformas efter varjeattangavs
sektors Vidare sades den kommunala självstyrelsensärart. sko-att
lans område mindre vad gäller för övrig kommunalär verk-än som
samhet. Den statliga uppföljningen skolverksamheten skall ävenav
beakta vissa förhållanden beträffande undervisningens organisation
prop 1991/921150 bil avsnittI1;5 3.1.

Att skolsektorn reglerad andra kommunala verksamheter kanär änmer
medföra det behövs detaljerad uppföljning den verksam-att en mer av
het bedrivs skall följa alla delar lagregleringensom om man som om-
fattar.
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statligadenLedning1986/87:99propositionRedan i regeringens av
fårriksdagencentralt intressedetframhöllsförvaltningen attäratt av

verksamhetsområ-olikainomfölja utvecklingenmöjligheterbättre att
bakom tidiga-legatintentionerrelation till deioch ställa dettaden som
därför lämnaskallMyndigheternaresursfördelningar.beslut ochre

ochproduktivitetverksamhet,avseenderesultatredovisningarårliga
effekt-ochresultatredovisningardessaangelägeteffektivitet. Det är att

möj-innehåll desådantform ochsådanfårbedömningar attett geren
jämförelser.överblick ochlighet till

verksamhe-landstingskommunalakommunala ochförNationella mål
Även ellerregeringenförfattning.ellerriksdagen i lagfastställster av

kanbefogenhetererhållit sådanariksdagsbeslutviamyndigheter som
verksamheter.kommunalaförfastställa mål

huvudsakiverksamhetmålen för kommunernas är ut-nationellaDe
vilket till-målenbetydelsedeninrikningsmål itryckta att angersom

förhållandenofta tillocksårefererarMåleneftersträvas.stånd somsom
lig-Viktiga faktorerpåverka.i sig kanverksamhetendebredareär än
inteInriktningsmålpåverkan.verksamhetens ärutanfördärmedger

övergripan-iformulerasoperationellai mätbara,uttryckta utantermer
förgrundtillkan läggaspreciseringarintebeskrivningarde utansom

således intekanMålbeskrivningamamåluppfyllelsen.mätning an-av
måluppfyllelsen.kanvilkaval måttvändas för mätamot manav

portalparagrafsocialtjänstlagensinriktningsmålExempel är som
trygghetsocialochekonomiskfrämjaskallsocialtjänstenstadgar att

hälso-och sjuk-samhällslivet. Ideltagandet iaktivamänniskorsoch
vill-vård likagodhälsa ochgodmåletvårdslagen ärsägs att enen

bestämmelserinnehållerSkollagenbefolkningen. attför helakor om
denvarhelstutbildninglikvärdigfåskallungdomaralla barn och en

i landet.anordnas

utifrån må-resultatstymingochför målprinciperna är att statenEn av
vilketoch inte påverksamhetenresultatetskall följahuvudsaklen i av
kom-deneffekternaochresultatenuppnåtts.har Detdessa ärsätt av

ochproduktioneninteskallverksamhetenmunala mätas, proces-som
in-uttrycktamålföljadet svårt ärEmellertid är att somsomuppsen.

ocheffekternaproduktionen,sambanden mellanriktningsmål eftersom
Avsaknadentillfredställandeanalysera sätt.målen inte går ett avatt

följddärför fått tillmål harnationellauppföljningbara atttydliga och
verksamheten.kommunalai denresultateffekter ochinte har mättman
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Nyckeln till förbättra uppföljningen ligger i finna och utvecklaatt att
operativa effektmål preciserar inriktningen tydligare inrikt-änsom
ningsmålen. Effektmålen det tillstånd skall uppnås i samhäl-anger som
let och det skall fåuppnås. bra styreffekt skall effektmå-Förnär att en
len mätbara. Ibland kan dock det svårt finna metoder medattvara vara
vilka direkt kan effekterna. sådana fall fårl i ställetmätaman man
eftersträva uppföljning baserad indirekta mått och uppskattningaren
eller grundande attitydmätningar.

När alltmer tillämpar målstyrning kommunsektom överlätstaten av
i princip till kommuner och landsting själva utformastaten ansvaret att

produktionen, bibehöll åtskilliga regelverk bleväven om man som
styrande för verksamheten. Staten därmed kommunsektom storgav en
frihet förutom välja metoder för hur målen skall uppfyllas, ävenatt, att
själva uttolka innebörden de nationella målen.av

Riksdagen har sedan flera år uttalat uppföljningen skallupprepat att
inriktas mål och resultat. Så länge målen fortfarande enbart harmot
karaktären inriktningsmål det svårt följa jämföraochär attav upp

effekter.resultat eller förstDet de nationellauppmätta målenär när
omvandlas till tydliga effektmål de blir operativt föranvändbarasom
styrning, planering uppföljning.och Därför föreslår jag allaatt myn-
digheter, med för uppföljning verksamhet bedrivs iansvar av som
kommuner och landsting, idag i arbetet med for-än attmer engageras
mulera de nationella inriktningsmålen i operationella och uppföljning-
bara målen konkretiseratsNär blir intentioner tydligatermer. statens
och kan förverkligasdärmed i kommuner och landsting.ute

Det väsentligt målen skall kunna härledas hela från riksdagär vägenatt
och regering via myndigheterna till kommunsektom. Då först finnsut
det förutsättningar för kedjan styrning uppföljning återföringatt - - -
åtgärd ska kunna fungera väl. En angelägen uppgift för statsmakterna

därför följa hur denna fungerar.målkedja har inteJag kunnatattvore
finna det genomförts någon statlig granskning överensstäm-att av om
melse råder mellan målbeskrivningarna i de olika leden. Regeringen
bör därför Riksrevisionsverket, i uppdragöverväga att t.ex attge, ge-
nomföra sådan granskning.en
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effektivi-ochproduktivitetUppföljning7.2 av

tet

resultatenuppnåddadehandlathittills attutanDiskussionen har om
belysaocksåmåsteUppföljningenresursinsatsen.tillrelatera dem

verksamhe-förmålenocheffekternaproduktionen,mellansambandet
måsteManför resursinsatsen.kostnadentillhänsynmed tagenten men

viktigteffektivitet. Detochproduktivitet ärfölja attandra ordmed upp
därförochkostnadseffektivtbedrivs sättverksamhetkommunal ett

ochproduktivitetenföljaproduktiviteten. Attföljadet angelägetär att
gradi högbordeproduktivitetenför studierunderlagframdärmed ta av

uppgift. Statensstatligtmindreochangelägenhetkommunal ettvara en
iproduktivitetsutvecklingenföljaövergripandeuppgift är attmer

kommunsektorn.

ochproduktionenuppföljningfrånflyttasintressetNär över pro-aven
behoveteffektivitetocheffekter växeruppföljningduktivitet till aven

ef-Behovetkaraktär.sektorsövergripande mätaanalyser attavavav
ochåtgärdersambanden mellanstuderaochresultatfekter och re-att

dendel iviktigarealltframstårsektorsgränsernasultat över som en
uppstår,Effekterlandsting.ochkommuneruppföljningenstatliga av

ocksåvanligenverksamhetendenresultatinte bara utanegnaavsom
samhället.iskilda sektorervidtas inomåtgärderresultat somavsom

förståtillmedverkaochbeskrivaanalys kansektorsövergripande attEn
effekter.och olikaåtgärderolikamellansambanden

utvecklainriktasarbetetdärförperspektiv börlångsiktigt mot attl ett
ieffekterdessastatistiksådaninhämta mäterför ochmetoder som

medutvecklingsarbetepågårlandstingnågra attverksamheten. lnom
befolkningenieffekter attuppföljningeninrikta mätaatt genom

syftekostnader iåtgärder ochmellansamvariationer attbl.studera a
åtgärd ochtillrelaterasKostnadenvårdbehovet.efterstyra resurserna

kunnaskulleeffekternautläsaLiknande metodersjukdomsgrupp. att
verksamhetsområden.till andraöverföras också
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uppföljningSektoriell7.3

jagutredningenföreslås i dennaMed den struktur att om-ansersom
deltill övervägandeuppgiftsinsamlingenföreslagnafattningen denav

sektoriella uppföljning,sektorsmyndigheternasförtillräcklig ocksåär
ochför utvärderings-grundför dess tillsynsuppdrag även sommen

utvecklingsinsatser.

för uppföljningenstyranderegleringfall omfattande statligdel ären
komplet-sektorsmyndigheternakaninformationsbehovet,och därmed

ytterligare totalun-insamlingen medövergripande nationelladentera
uppgifter behövsdet hävdasOmdersökningar från alla kommuner. att

nationellai den övergripandeingårför kommuner, vadalla utöver som
grundfall vilkenenskiltbör det i varjeuppföljningen to-enanges

medvarför inte tillfyllestnödvändig och dettalundersökning ärär en
mål-i linje medbör dockurvalsundersökning. Inriktningen attvara,

därmedregleringen ochden statligagrundidé, begränsastyrningens
totalundersökningar.uppgiftsinsamlingbehovet genomav
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verksam-landstingensUppföljning8 av

het

tillämpligauppgiftsinsamlingLandstingsförbundetsföreslår iJag att
kommunsidan.föreslås förmed den struktursamordnasdelar skall som

ochför utformning,detaljerna organisationfår deI övrigt närmare
primärkom-med denuppgiftsinsamlinglandstingenssamordning av

slut-Landstingsförbundettill dessanståuppgiftsinsamlingenmunala
fört utredning.sin

ochfrån kommuneruppgiftsinsamlingutredningDenna statensom
Någraverksamheten.primärkommunalaendast denomfattarlandsting

statistikverksamhet.landstingets Deninteförslag läggskonkreta om
omfat-föremål förverksamhetlandstingensproduceras är ettöversom

underklart 1997arbete beräknastande utredningsarbete. Detta vara
utredning.inte inpassas i dennatidsmässigtkan såledesoch

för denLandstingsförbundetsjälvLandstingssektorn har svaratgenom
verk-landstingensför uppföljningenbehövsstatistikproduktion avsom

statliga beho-för defärdig statistik till SCBoch sedan leveratsamhet
densker förstatistikinsamlingdenskiljer sigDetta sätt mot somven.

direktmyndigheter och SCBdärprimärkommunala sidan är enga-mer
gerade.

hafttidigareverksamhet harlandstingensekonomiska stöd tillStatens
primärkommunala. tidigareDetdenannorlunda utformning än sys-en

inte ställt kravlandstingssektom harför statsbidrag till sta-temen
för denomfattning gälltochslagredovisningtistisk somav samma

verksamheten.primärkommunala

anpassningsyftarstatistikprojekt tillLandstingsförbundets sta-aven
allmänoch tilli verksamhetenförändringartistikproduktionen till en

iindelningeningårkvalitet. Härförbättring statistikens överatt seav
sjukvården.hälso- ochspeciellt inomochverksamhetsområden totalt

revideringmedsker samordnatstatistikendenUtformningen enav nya
redovisningssystemet.av
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Inom projektet har inga ställningstaganden gjortsännu vad gäller
strukturen i det redovisnings- och statistiksystemet. Inriktningen inya

dock i överensstämmelse med denär inriktning beskrivits istort som
andra delar detta betänkande, nämligen åstadkomma samord-attav en
ning i första hand ekonomi- och verksamhetsstatistiken. Utifrån bl.aav
detta syfte kan följande infallsvinklar anges.

hälso-sjukvårdsområdetInom det angeläget verksam-är överatt se
hetsstatistiken bör oberoende vilken organisationgörassom av som
valts och bör diagnosbaserad. Produktionsstatistiken utformasbörvara
så den kan föranvändas analyser behandlingar olikaatt typerav av av
sjukdomar och ställas bedömningar framtida utvecklingmot av av
sjukdomspanoramat. Prestationsmåtten behöver för deöver attses
bättre skall beskriva sjukvårdens faktiska verksamhet. Särskild upp-
märksamhet behöver statistiken inom den vården, särskiltägnas öppna
primärvården.

denFör ekonomiska statistiken måste bättre kvalitet skapas bl.a vad
gäller för interna transaktioner. Enhetliga principer måsteatt rensa
skapas för fördelning kostnader till slutliga verksam-av gemensamma

Övergångenhetsområden. till baskontoplanen måste fullföljas och
riktlinjer för dennas utformning och koppling till statis-gemensamma

tikproduktionen under utarbetande.är

Särskild uppmärksamhet skall möjligheterna produktivi-ägnas mätaatt
inom olika delar verksamheten. Landstingsförbundet har deteten av

E8056åren fört produktivitetsmätningar vidare det gällersenaste när
läns- och regionssjukvården och tagit fram sådana mätningaräven
tillsammans med landsting. För närvarande pågår arbete medtre att
utöka antalet landsting med ytterligare Erfarenheterna från dessatre.
produktivitetsmätningar kommer utnyttjas för förbättringaratt sta-av
tistiken vad gäller möjligheterna ställa kostnader prestationer.att mot

I många landsting pågår utveckling framtagande kostnadermoten av
patient. Härigenom uppnås bättre grund för aggregeringper en av

kostnadsuppgifter och för analysera samband mellan kostnader ochatt
prestationer. utveckling behöverDenna stimuleras och vissa gemen-

principer behöver utfomias.samma

6 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi



SOU 1996: l 79 Uppföljning landstingens verksamhet 53av

Ett särskilt delprojekt pågår beträffande den statistiska beskrivningen
landstingens verksamhet utanför hälso- och sjukvården.av

delprojektEtt har slutforts avseende den ekonomiska statistiken i de
landstingsfria kommunerna. Syftet kostnader för lands-är separeraatt
tingsdelen från kostnaderna for primärkommunaladen verksamheten,
vilket nödvändigt bl.a skatteutjämningssynpunkt.är delprojektDettaur
har genomförts i samverkan med Svenska Kommunförbundet och
SCB.

tillämpligaI delar skall landstingens statistik redan från starten sam-
ordnas med den struktur här föreslås för kommunsektorn. övrigtlsom

jag frågan landstingssektorns uppgiftsinsamling, dessattanser om
utformning, organisation och samordning med den primärkommunala
modellen får anstå till dess Landstingsforbundets utredning slut-egen
forts.
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Verksamhetsområden,9 nyckeltal,
definitioner och det kommunala

räkenskapssammandraget RS

föreslårJag uppföljning utvecklingen den kommunalaiatt statens av
sektorn baseras denpå struktur föreslås denna utredning.isom
Strukturen kännetecknas indelning verksamhetsom-iav en gemensam
råden, nyckeltal med tillhörande definitioner och .samordningav enav

uppgifter ekonomi, personal och verksamhet.av om

framlagdaDe förslaget till Förändrade verksamhetsområden och förslag
till nationella nyckeltal med tillhörande definitioner bilaga skall2

grund, förmodell, den övergripande nationella uppfölj-utgöra en en
ningen. Modellen fast uppgifterstruktur med eko-utgörs av en om
nomi, personal och verksamhet. struktur förDen den nationella upp-
följningen här föreslås den inriktning omfattningochsom anger som
bör vägledande för det fortsatta arbetet förbättramed denattvara na-
tionella uppföljningen. ocksåDet från denna struktur arbetetär som
med vidmakthålla och förbättra uppföljningen skall utgå. Beroendeatt

förändringar föranledda politiska beslut och andra verksamhets-av
förändringar framtidenkan dock i justeringar i modellen behöva göras.

Mängden uppgifter föreslås insamlas för den övergripande natio-som
nella uppföljningen kan i första anblicken omfattande. Statensses som
informationskrav såsom den utrycks i lagregleringen, särskilt inom
skolsektorn, omfattande varför idet detta skede bedömts rimligtär

ytterligare begränsa uppgiftsinsamlingen. Mängdçi uppgifteratt som
samlar måste också ställas i relation till verksamhetsområdetsstaten

storlek i förhållande till hela den kommunala verksamheten.

Verksamhetsområden9.1

Lagstiftningen och de nationella målen inom respektive område har
utgjort viktiga utgångspunkter för förslagen indelningen i olikaom
verksamhetsområden och för de insatser/aktiviteter skall följas.som
Andra utgångspunkter har varit nationalräkenskapernas och Eurostats
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uppgiftsin-befintligamyndighetsrespektiveindelningarbehov samtav
samling.

arbetsmarknad,socialtjänst, skola,områdenaomfattarUtredningen
fi-räddningstjänsthälsoskydd,miljö -ochflyktingmottagande, samt

forkommunernaålagtområden därnansiering dvs ettstaten ansvar
föreslås delasVarje områdeutförande.för dessverksamheten eller upp

delområden.därefter i skildadelasverksamhetsområdeni olika som

för deindelningdetaljeradföreslåssocialtjänstområdet änFör en mer
förstatistisk informationberoende behovetframför alltövriga av

rapportering till Eurostat.

skallbilaga 2verksamhetsområdenindelningen iföreslagnaDen
personalstatisti-verksamhets- ochi såvälutformad sättsammavara

räkenskapssammandraget RS.istatistikenekonomiskaken i densom
uppgifts-i olikaverksamheternaAtt sättavgränsas typer avsamma

högoch medenkeltförutsättning förinsamlingar sättär ettatten
nyckeltal.bilda relevantakvalitet kunna

tillunderlagVerksamhetsstatistik9.2 som

nyckehal

för olikabilaga 2nationella nyckeltalföreslåingåruppdragetl att
taldefinierasNyckeltal kanverksamhetsområden/delområden. ettsom

uppföljningcentralt förväsentligt ochinformation någotomsom ger
resultat.verksamhetenskoppling tilltydligoch harverksamheten enav

rela-storheterrelation, dvs tvåuttryckasNyckeltal brukar somsom en
dvsenskild storhetnyckeltal kan ocksåtill varandra. Ettteras vara en
tillrelaterasnyckeltal bör kunnanågot.antal Etteller ett avsummaen

Mål. indikatorer,signaler,Nyckeltalen kanverksamhetens somses
produktivitetoch någotspeglasvilka verksamheten säga omgenom

eller effektivitet.

ekonomiskaingå i detstyrinstrument och kanNyckeltal ocksåär ett
erhållanyckeltalenföreslagnamed deSyftet är attstyrsystemet.

läm-arbete medtid. Kommunernasnyckeltal konstanta över attärsom
kanstatistiksystemeffektivaunderlättas dåuppgifter därmedbör tasna

fram i kommunerna.
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redovisa kommunsek-första användas förNyckeltalen skall i hand att
förnationella mål ochverksamhet uppställda över-atttorns gentemot

kommunala verksamheterolikasiktligt beskriva verksamheten när
skall också kunnaenhetligtskall jämsides Desätt.presenteras ett

uppföljning och förbehovanvändas för enskilda kommuners avegna
nyckeltalen kannationellajämförelser mellan olika kommuner. De ses

enskilda kommunerna.analys debörjan till ingåendesom en aven mer

nyckeltalen9.2.1 Gruppering av

omfamzingsmåltuppdelade iNyckeltalen Ettpresenteras somgrupper.
befolkningen. Måttettäckningsgrad ibeskriver verksamhetens mäter

berörs verk-befolkningen vid visst datumhur del ettstor avsomav
prestationen ochbeskriversamheten. preslationxmzåltEtt angersom

kanutförts under året. Sammahur många prestationer har personsom
produktivitetsnzåttkostnuds- ochföremål för flera prestationer. Ettvara
producerad enhetresursförbrukningen, kostnadenbeskriver persom

skolområdet harprocentandel totalkostnaden. Påalternativt som av
resultatmått.föreslagits beskriver resultatet, Enockså nyckeltal som

verksamhetsområden utvecklainom andrabör ävensträvan attvara
resultatmått.sådana

verksamheten be-också med avseendeNyckeltalen delas omupp
regiregi dvs idrivs i kommunal regi eller i anordnares änannanannan

har betydelseverksamheter där lokalkostnadenkommunens l storegen.
inklusive respek-för redovisning sker bådekostnadsbilden föreslås att

tive exklusive lokalkostnader.

nyckeltalen insamlastill grund förVerksamhetsstatistiken liggersom
uppgifter i räkenskapssam-detaljerad motsvarandenivå änen mer

aggregerad. Nyckeltal kan ändådär informationenmandraget är mer
statistiska metoder kanverksamhetsstatistik med olikaerhållas då vä-

förlorakostnadsdata, ioch i relation tillsättas attutangas samman
kvalitet.

skall ingå i den föreslagnauppgifter samlas för nyckeltalenAlla som
kommunala databasen.
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Socialtjänst9.2.2

bl.a.socialtjänstområdet insamlas årligen statistiklnom presente-som
verksamheten ii Jämförelsetal för socialtjänsten och i Vad kostarras

Din kommun tredje år framställer Socialstyrelsen också års-Vart en
bok utvecklingen socialtjänsten, Social service, vårdbeskriversom av
och i Sverige.omsorg

förslag socialtjänsten harlämnas i denna utredning avseendeDe som
statistikstrukturutarbetats i samråd med Socialstyrelsens projekt för ny

lfs-lnformationsstrukturen inom socialtjänsten1997. Utredningen om
utgjort underlag förutredningen 1993:1 har ocksåSoS ettrapport

arbetet.

Socialtjänsten föreslås indelas i följande verksamhetsområden:

Förskoleverksamhet
Skolbarnsomsorg
Individ- och familjeomsorg

.
Familjerätt
Vård och äldreomsorg om
Vård och funktionshindradeomsorg om
Primärvård

verk-Nedan de viktigaste förändringarna i förslagen tillpresenteras
samhetsområden och nyckeltal inom respektive område.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

förskola, deltids-Förskoleverksamheten indelas i delområdena öppen
iindelasfamiljedaghem och daghem. Skolbarnsomsorgengrupper,

familjedaghem, fritidshem/integrerad skolbarnsom-verksamhet,öppen
sexårsverksamhet i Skolbarnsomsorgen. här föreslagnaoch Densorg

indelningen i delområden detaljerad gällande indelningär än menmer
väl med den befintliga statistikstrukturen. Denändåstämmer överens

Förslagetstatistik bra bild hela verksamheten.samlassom ger en av
räken-medför verksamhetsform/delområde skall redovisas ivarjeatt

skapssammandraget.

uppföljning, utvärde-Regeringen har föreslagit för tillsyn,att ansvaret
ring och utveckling förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgenav
skall Skolverket under 1997.övertas av
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familjeomsorgIndivid- och

nyckeltal för individ- ochFörslagen till verksamhetsindelning och
familjeomsorgen med utgångspunkt från lagstift-har utarbetats dels

främst utifrån de krav nationalrä-ningen i socialtjänstlagen delsSoL
utifrån det sak-kenskaperna och ställer statistiken delsEurostat att

väsentlig information i den nuvarande statistiken.nas

nuvarande statistiken för individ- och familjeomsorg inte hel-Den är
Statistiken huvudsak institutionella vårdentäckande. beskriver i den

medan den förebyggande och verksamheten saknas helt.öppna nästan
famil-strukturella utvecklingen inom den kommunala individ- ochDen

jeomsorgen under från vård i institutionellahar de åren gåttsenaste en
former Föreliggande förslag tilltill vård insatser.öppna sta-en genom

bildtistikstruktur söker korrigera dessa svagheter och bör bättrege en
den verksamhet idag bedrivs i kommunerna.av som

Vård och äldre och funktionshindradeomsorg om

och funktionshindrade föreslås iVerksamheten för äldre delas upp var
sitt verksamhetsområde, verksamhetsområde för vård ochett omsorg
för verksamhetsområde för vård och för funk-äldre och ett omsorg
tionshindrade. mellan vad insatser för äldre och vadGränsen ärsom

funktionshindrade föreslåsinsatser för vid 65 års ålder. ln-ärsom
sålunda eller medanför äldre 65 år äldreärsatser avser personer som

för funktionshindrade i åldern tillinsatser 0 64 år.avser personer

vårdviktig del i förslaget verksamhetsområdena ochEn är att omsorg
för respektive funktionshindrade föreslås delas i delom-äldre för upp

irådena, vård, behandling i ordinärt boende respektiveoch service
särskilt boende.

utgångspunkt från lagstiftningen i social-Uppdelningen har gjorts med
tjänstlagen sjukvårdslagen lagen stödSoL hälso- och HSLsamt om
och service till vissa funktionshindrade Vägledande har ocksåLSS.

de anspråk nationalräkenskaperna ochvarit redovisningen Eu-som
har.rostat

i före-Förslagen utgår från perspektiv med individen Denett centrum.
får utifrånslagna indelningen speglar vilka insatser individen den

lagstiftning verksamheten. Med förslaget erhålls godstyrsom en
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överblick både insatser och kostnader i bl.a. de olika boendefor-över
bör mögligheter verk-Kommunerna därmed bättre att styramerna.

samheten.

Förslagen innebär detaljerad indelning också i räkensskaps-en mer
sammandraget. kan initialt medföra iDetta merarbete kommunerna.ett

9.2.3 Skolsektorn

På skolans område finns väl fungerandesedan slutet 1980-talet ettav
för insamling uppgifter från kommunerna. Skolverketsystem av pro-

ducerar i sina två årliga Jämförelsetal för skolhuvudmännen,rapporter,
i respektive septemberrapporten stycken unika uppgifter2l lmars- om
skolans verksamhet. Uppgifterna uppdelade i kategorier: be-är tre
skrivning organisation, utbildningsresultat.ochav resurser

SCB och Svenska Kommunförbundet Vadi sinpresenterar rapport
kostar verksamheten i Din sammanlagt olika nyckeltalkommun 23

skolverksamheten.rörsom

Skolverksamheten i dag utifrån mängd insamladepresenteras storen
statistiska uppgifter. för övergri-arbetet med finna struktur denl att en
pande nationella uppföljningen skolsektorn utredningen tagitinom har

utgångspunkt söka fokusera det väsentligt i skolverk-ärattsom som
samheten övergripande nationellt perspektiv.ettur

nyckeltal föreslås nationella uppföljningssystemetDe ingå i detsom
för skolan bygger urval idag insamlade uppgifter, vilket inne-ett av
bär ingen frånytterligare uppgiftsinsamling krävs kommunerna. Enatt

del verksamhetsstatistik förslaget innehåller insamlasdenstor av som
med mätdag den oktober. statistik bör fortsättningsvis15 Denna även
kunna användas för bilda de föreslagna nyckeltalen.att

Skolsektorn indelas i följande verksamhetsområden:

Grundskola
Särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Komvux
Särvux
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för invandrareSvenska Sfi

Verksamhetsindelningen i förslag följerdetta indelningsamma som
finns i räkenskapssammandraget varför inga FörändringarRS-95 i
detta behöver göras.

Genomgående innehåller förslaget också uppdelning med avseendeen
elever i huvudmannens skolor respektive elever folkbokförda i

kommunen. uppdelningEn verksamheten bedrivs i kommunalom
regi respektive i regi andra utförare, dvs andra kommuner, landstingav
och friskolor, kan då Utbildningsplatser köps till övervägandegöras.
del från andra kommuner.

här framlagda förslagetDet till uppföljningssystem för skolsektom ger
tydlig övergripande bild verksamheten. föreslagnaDen insam-en av

lingens omfattning 30 mindre Skolverkets% nuvarande in-är äncza
samling.

Arbetsmarknadsåtgärder,9.2.4 flyktingmottag-
ande, miljö- och hälsoskydd räddningstjänstsamt

För verksamhetsområdena arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagan-
de, miljö- hälsoskyddoch räddningstjänst har arbetet inriktatssamt

kartlägga de nationella målen inom respektive område och med dematt
försökautgångspunkt analysera vilka uppgifter behövs försom som

uppföljning kommunernas verksamhet inom dessa områden.av

fyra verksamhetsområdenDessa skiljer sig från socialtjänst och skol-
sektorn i det här saknas mycket den tradition redovisa uppgif-att attav

och följa kommunernas verksamhet utifrån nationelltter ettupp per-
spektiv. har därförDet inom dessa områden inte varit möjligt utgåatt
från etablerad struktur insamlade uppgifter. Inriktningen har variten av

kartlägga målen och vilka uppgifter insamlas in. fåtalEttatt som nu
nyckeltal föreslås för respektive område. åtagandenKommunernas
framför allt inom arbetsmarknad och flyktingmottagande varierar kraf-
tigt tiden varför det svårt finna nyckeltal produ-gåröver är att attsom

i tidsserier flera år inom dessa områden.nämndaövercera
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utgångs-därförbilaga skallframlagda förslagen i 2Det ses som ennu
Verksamhetsin-såvälutvecklingberarbetning ochpunkt för vidare av

nyckeltal.delning avsom

Finansiering9.2.5

deDels skallolika syften.föreslås har tvånyckeltalfinansiellaDe som
dvsredovisningsenhetens,enskildaanalysera dentill hjälp att envara

och ställningekonomiska resultatlandstingseller överkommuns ett
skilda redovisnings-mellanjämförelserdels skall de möjliggöratiden,

enheter.

lagtregeringen1996/97:52redovisningslagförslag till propDet som
olikajämförelsen mellanunderlättariksdagens bord kommer att

från praxisbetydelseavvikelserredovisningsenheter att somavgenom
finnsupphöra. Deteller mindre kommerförekommit tidigare, attmer

kommer hantera. Dettaredovisningslagen inteskillnaderdock attsom
drivs i bolags-verksamheterpåbl.a. skillnader berorgäller omsom

i förvaltningsfonn.eller

resul-hämtas frånhär kannyckeltalenallra flestaDe presenterassom
alltmerlandsting harochPraxisutvecklingen i kommunertaträkningen.
Balans-balansräkningen.vikt kontraresultaträkningensunderstrukit

till främstaresultatutredningsbalans harräkningen är att somsom ense
förkonsekventskuldertillgångar ochuppgift värdera sett attettatt

marknadsvärde-bl.a.berorkorrekt resultaträkning. Detta attenge
skolordyl., liksomparkerpublika tillgångarring gator, avosomav

lätt låter sigverksamhetsfastigheter inte såoch andra göras.

kom-indelning nyckeltalföljt deni mitt förslag iharJag stort somav
betänkande SOUi sittfömyelsekommitténmunala presenterat

si-skall beskrivadelas in i femNyckeltalen1996:169. grupper som
styrning.potential, risk ochtuation, kapacitet,

Situation
landstinget harellerden kontroll kommunenMed situation överavses

ekonomiska resultatet.d.v.s. detkostnader och intäkter,
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Kapacitet
Med kapacitet vilken ekonomisk ställning kommunen elleravses
landstinget har och vilken långsiktig motståndskraft finns för attsom

tider.möta sämre

Potential
Med potential framtida påverka kostnader och intäk-utrymme attavses
ter.

Risk
Med risk kommunens/landstingets riskexponering, dvs hur storavses
sannolikheten händelser skall försämra den ekonomiskaär att externa
situationen.

Styrning
Med styrning förmågan följa fastställd budget.attavses

9.3 Definitioner och begrepptermerav

Förslag definitionertill och begrepp skall ligga tilltermerav som
grund för såväl verksamhetsstatistiken, personalstatistiken detsom
kommunala räkenskapssammandraget RS redovisas i bilaga Det
utarbetade förslaget grund för fortsatt bearbetning ochutgör ut-en
veckling definitionerna.av

denna utredning har definieratDet de och begrepp denär termer som
föreslagna indelningen i verksamheter och nyckeltalen har baserats på.
lntentionen har finnavarit definitioner skall gälla generelltatt som
utifrån respektive lagstiftning.

Definitioner skall enkla, entydiga för uppfattas lika allaattvara av
uppgiftslämnare operationellt användbara. Entydiga defini-samt vara
tioner har förbetydelse statistikens kvalitet och tillförlitlighet. Förstor

få tillförlitliga uppgifter därfördet viktigt kommunerna läm-att är att
uppgifter utifrån definition. Därför har definitionerna i alltnar samma

väsentligt formulerats utifrån insamlingsperspektiv.ett

Skolverkets föreskriftl SkolFS l995:26 beskrivs och definieras de
uppgifter kommunerna skall lämna för uppföljning och utvärde-som
ring skolväsendet. Utredningen har från föreskrivnautgått de defi-av
nitionerna i Skolverkets föreskrift SkolFS l995:26 lämnar ocksåmen
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förklaringar tillskallkompletterande definitioner ses somsom mer
läsarperspektiv.nyckeltalen ettur

uppgiftsinsamlingari allaföreslåsVissa begrepp gemensammavara
kostnader.begreppett.ex.

EkonomiskRäkenskapssammandraget9.4 -

basstatistik

situationen i kommu-den ekonomiskanationella uppföljningenDen av
bokslutsstatistikutifrån denlandsting sker till deloch stor somner

undersökninggrundadBokslutsstatistikenårligen samlas in. är en
ochlandstingens kostnaderochsamlat redovisar kommunernassom

intäkter.

s.k. räkenskaps-uppgifterna SCB i detkommunerna samlasFrån av
räkenskapssam-till det kommunalasammandraget UppgifternaRS.

inlämnade till SCBordningmandraget skall enligt nuvarande vara
efter verksamhetsåret.den april året30senast

detlandstingsfria kommunernadeFrån landstingen inklusive är
bokslutsstatistik,motsvarandeLandstingsförbundet samlarsom

uppgifterna tillförmedlar sedanbasstatistik Bokslut, ochEkonomisk
Landstingsförbun-bokslutsstatistiken skallUppgifterna tillSCB. vara

avseende denDels den 31det tillhanda vid två tidpunkter. senast mars
månadsskiftetdelsfinansiella i externredovisningenstatistiken senast .

Landstingsför-internredovisningen.maj/juni vad uppgifter frånavser
nationalräkenskapernauppgifterbundet lämnar dessutom till SCB de

uppgifter baseras prelimi-efterfrågar redan i februari månad. Dessa
skall den lOlandstingen besvarabokslutsprognosernära senastsom

februari efter verksamhetsåret.året

Bokslutsstatistiken innehåller
Driftredovisning-

och vissa intäkterSpecificering entreprenader, bidragav-
lnvesteringsredovisning-

balansräkningResultaträkning, finansieringsanalys och-
inkomsterutgifter ochExterna externa-

rapporteringhand förbokslutsstatistiken används i förstaUppgifterna i
för riksdagens ochtill nationalräkenskaperna och Eurostat,NR rege-
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för produktivitets-informationsbehovringens uppfoljnings-och samt
räkenskapssammandraget RSstatliga utredningar användsstudier. l

Statistikenskilda kommuner.ofta för analysera situationen iatt an-
i olikajämförelsetalvänds också for beräkningar presenterassomav

verksamheten i Din kommun, Jäm-publikationer bl.a. Vad kostarsom
i Sverige, Statis-Social vård ochförelsetal for socialtjänsten, omsorg

Jämforelsetal för landstingen.tisk årsbok for landsting samt

syfte skapa redo-Kommunförbundet har iSvenska att gemensamen
baskontoplan,visning i utarbetat kommunal Kom-kommunerna nyen

tillämpades fori den baskontoplanen-95, Indelningenmun-Bas nya
räkenskapssammandrag.års Ettförsta gången i insamlingen till 1995
medverka till enhetliga de-syftena med den kontoplanen är attav nya

för-skall bidra tillfinitioner för redovisningen. Dettaden attexterna
information inom ochinformationen och underlätta utbytetbättra av

offentliga sektorn.mellan olika delar denav

redovisningen. delanvänds olika kontoplaner i EnlandstingenInom
s.k L-planen.s.k baskontoplanen andra denlandsting tillämpar den

arbete medLandstingsförbundet pågår for närvarandeInom ett att ta
för landstingen beräknasfram baskontoplan varasomen gemensam

statistiken till den baskon-klar under anpassningår 1997. En nyaav
Landstings-ske. flera landsting ochtoplanen kommer därefter latt

redovisningssystemmed framförbundet pågår också arbete att ta ett
uppgifter ekonomi.enhetligt fåmed inriktning sättettatt pres-om

verksamheter inom hälso-och sjukvår-tationer och personal för olika
omfattande syftar till fåoch arbeteden. långsiktigtDet är attett som en

verksamheten.bättre styrning av

års räkenskapssamman-9.4.1 1995 kommunala

drag

verksamhetsindel-räkenskapssammandrag har denFör 1995 års nya
tillämpats. Denningen redovisas bilaga till Kommunbas -95som som

vil-användaverksamhetsindelningen skall möjlig att oavsettvaranya
valt. Verksam-ken organisationsstruktur den enskilda kommunen

verksamhetsrela-hetsindelningen betydelse för olikahar även typer av
räkenskapssamman-terade fram med hjälpnyckeltal kan tassom av

verksamhetsindelningendendraget. många kommuner harFör nya
uppgifter till 1995 årsvållat betydande svårigheter lämna korrektaatt

kommunerna interäkenskapssammandrag. mycket beroende att
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hunnit sina redovisningssystem till den strukturen. Deanpassa nya
innehållsmässiga problemenstörsta med 1995 års räkenskapssamman-

drag enligt SCBs utvärdering års räkenskapssammandrag,1995var, av
svårigheter fördela de kostnaderna alla delverk-att gemensamma
samheter. Ett problem den kommunen hadeannat stort attvar egna en

kontoplan Kommunbas beror-95. Det emellertidän attannan
Kommunbas inte fanns-95 vid års ingång.1995 En trolig utveckling är

kommunerna successivt sin redovisning eller helt byteratt nu anpassar
kodplan till Kommunbas-95.

9.4.2 Förändringar i räkenskapssammandraget för

år 1998

föreslagna förändringarnaDe i verksamhetsindelning förslagoch till
nyckeltal innebär motsvarande anpassning indelningarna iatt en av
räkenskapssammandraget måste Det inte möjligt i dennagöras. är att
utredning lägga fram färdigt förslag till reviderat räkenskapssam-ett
mandrag baseras dessa förändringar. Några principiella aspek-som

reviderat räkenskapssammandrag lämnas i det följande.ter ett

Strukturen i räkenskapsammandrag föreslås densammaett nytt vara
idag med verksamhetsområden rader och kostnader och intäk-som som

kolumner.ter som

Ett reviderat räkenskapssammandrag skall beakta de föreslagna för-
ändringarna avseende verksamhetsindelning och nyckeltal. Uppgifter

behövs för nationalräkenskaperna och rapporteringenEurostat tillsom
ESSPROS bör det kan hämtas eller beräknas ocksåpå sättannatom
tillgodoses i omarbetningen räkenskapssammandraget. Vid detaljut-av
formningen räkenskapssammandrag följdenblirett nyttav som av

förslagdetta bör också alternativa metoder samlaöverväga attman
sådan statistik enbart används riksnivå. framförDet gäller alltsom

del detaljerade uppgifter behövs för nationalräkenskaperna ochen som
Eurostat. Enligt SCB:s undersökning års insamling1995 har kom-av

svårt redovisa dessa specificeringar.attmunerna

revideratl räkenskapssammandrag bör också kommu-ett prövas om
fördelning kostnaderna för verksamhet kan be-nernas av gemensam
till de verksamhetsområdena. Fördelningar delområ-gränsas större

den kan då centralt med hjälp fördelningsnyckel.göras av en
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räkenskapssammandragrevideratbör effekternaSammantaget ettav
inte ökar,samlasuppgiftermängden anta-innebära trots attatt som

idag.blir fler Enföreslåsverksamhetervissa ändelområden inomlet
viktigareuppgifterna börkvalitet änprecision och högrebättre vara

utformasräkenskapssammandrag börrevideratuppgifter.mängden Ett
underlättas.uppgifterlämnamedarbetekommunernasså attatt

i uppdragföreslås SCBovanståendeutgångspunkt iMed att,att ges
räkenskaps-revideratutformamed andra intressenter,tillsammans ett

börförslagsådantredovisningsåret 1998. Ettinförsammandrag vara
skall fåför kommunerna1997förefärdigt attatt presenteras sommaren

statistiksystem.redovisnings- ochsinamöjlighet att anpassa

Personalstatistiken9.5

tillpersonal hämtaskommunernasuppgifterbehov storStatens omav
Kommunför-personalstatistik.KommunförbundetsSvenskadel från

individuppgifter den lbaseradpersonalstatistikårligabundets är per
förunderlaganvändsStatistikenrespektive år. attnovember ana-som

Efter-i kommunerna.sysselsättningsutvecklingenlÖne-ochbådelysera
personalkostnader, 64kostnaderdel kommunernas är castor avsom en

personalsamman-i7av skillnadertotala kostnader,kommunernas är%
kostnads-bedömagällerförklaringsfaktor detviktigsättning när atten

kommunerna.mellanskillnader

individ. Ge-variablerinsamlas omkring 40personalstatistikenTill per
personal-variablerolikakombinera utgörmöjligheten kunnaattnom

för kommu-uppföljningssystemnationelltviktig del istatistiken etten
detdetaljinnehållmed dess görstatistikenindividbaserade attDenner.

nationellatill denpersonalstatistikenfall användaflesta böri de att
uppföljningen.

ochverksamhetfinansieradoffentligtpersonal iUppgifter somom
också ingåskallkommunen,denandra utförarebedrivs än egnaavav

bildheltäckandefåförpersonalstatistikeni den totaladel att ensom en
förväsentligtdettaminstlandet.i Intepersonaldimensioneringen ärav

personal-Därför behöververksamheterna.iproduktivitetenstudier av

7 Bokslut 1995kommuni dinverksamhetenVad kostarEnligt
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statistiken for kommunalt anställda kompletteras med uppgifter om
personal anställda hos andra utförare.

års9.5.1 1995 personalstatistik

För begränsa uppgiftsinsamlingen från kommunerna användsatt per-
sonalstatistiken också för beräkna olika jämförelsetal. kritikDenatt

har riktats den nuvarande personalstatistiken har varit bris-motsom
tande överensstämmelse mellan verksamhetsindelningen i den eko-
nomiska statistiken och personalstatistiken. För 1995 års personalsta-
tistik har den verksamhetsindelningen enligt Kommunbas 95nya an-

antingen kommunernavänts i sina kodatatt systemgenom egna perso-
nalen med verksamhetskod ellerrätt Kommunförbundetattgenom

det kommunen användaöversatt till den verksam-systemetav nya
hetsindelningen. På för räkenskapssammandragetsätt harsamma som
den verksamhetsindelningen vållat kommunerna hel delnya en pro-
blem också det gäller personalstatistiken.när För få bättre överens-att
stämmelse i både innehåll i och avgränsning mellan olika verksamheter
måste samordning ske mellan ekonomi- och personalsystemen. Denen

verksamhetsindelningen kommer därför också användas förattnya
personalstatistiken, varför det bör bli bättre jämförbarhet i framtiden.

Redovisningen personal verksamhetsområde integörsav samma
detaljnivå den gäller for ekonomiuppgiftema. Anledningensom som
härtill inte verksamhetskod individär registrerasän iatt mer en per
databasen. ha flera verksamhetskoderAtt individ medför admi-ettper
nistrativt merarbete. Som komplement till verksamhetskoder finnsett
också möjlighet personalen i olika personalkategorieratt gruppera

nyttja de yrkes- och befattningskoder ingår i personal-attgenom som
statistiken.
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10 Databas för uppföljning kommu-av

nal verksamhet

Jag föreslår SCB, samråd med statistikansvarigai myndigheter, fåratt
uppdrag administrera, ajourhålla och vidareutveckla databasett att en

for uppföljning kommunal verksamhet där insamlade statistiskaav
uppgifter från kommuner och landsting systematiseras i ett gemensamt
kommunalt statistiksystem. Vidare föreslås SCB får uppdragatt ett att
utarbeta förslag till för finansiering ochprinciper avgiftssättningett av
databasen.

kommunalEn databas föreslås där insamlade statistiska uppgifter från
kommuner och landsting systematiseras i kommunaltett gemensamt
statistiksystem. Databasen skall innehålla sådana uppgifter konti-som
nuerligt samlas sektorsmyndigheter, Svenska Kommunförbundet,av
Landstingsförbundet och förSCB den nationella uppföljningen från

Ävensamtliga kommuner landsting.och andra uppgifter
t.ex.strukturella förhållanden går bryta ned kommunnivå börattsom
ingå i databasen. En hänvisning sådana uppgifter kan hämtasom var
bör finnas i databasen. Därmed skapas förutsättningar för samord-en
nad kommunal informationsförsörjning. Syftet med kommunal da-en
tabas uppgifter tagits framär inom för Sveriges officiel-att som ramen

statistik skall lättillgängliga för olika intressenter. En sådanvara
databas skapar förutsättningar statistik samlats kommer tillatt som

användning, gjorda investeringar i statistisk infrastrukturstor att utnytt-
jas rationellt och möjligheten till samkörning mellan olika statisti-att
kregister ökar. Genom basuppgifter i utsträckning hämtasatt stor
endast gång undviks dubblerad datainsamling och arbetsbelastning-en

för uppgiftslämnarna minskar.en

innehåll10.1 Databasens

Databasen föreslås innehålla nyckeltal och grundstatistik för nationell
uppföljning kommunalsektorn. Kärnan i den information skallav som
lagras i databasen består statistik från de kommunala räkenskaps-av
sammandragen med tillhörande verksamhetsstatistik och personalsta-
tistik. Databasen kommer i huvudsak bestå kvantitativa basupp-att av
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värdenumerisktenkelt kan åsättasuppgiftergifter dvs. sådana ettsom
kostnader.prestationer ochenhetligtoch insamlas sätt t.ex.ett

medutformasskallkommunala databasendenRegistren i gemen-en
densåstrukturerasföreslåsInformationendatateknisk design. attsam

bearbetningarförocksåsektorinomför bearbetningkan nyttjas menen
informatio-skallanvändareBeroendesektorsgränserna.över typ av

med denArbetettillgänglighet.ocholika gränssnittformas mednen
kopplingarmöjliggörainriktasbör ocksåkommunala databasen mot att

övriga databaser.med SCB:s

ochtillgänglighet gräns-10.2 Databasens
snitt

från databasentillmöjligheter utgörtill ochKontinuerlig tillgång uttag
Regeringen,informationsspridning.ändamålsenligför stat-grunden en

andra intressenterforskare ochlandsting,myndigheter, kommuner,liga
frånbearbetninguppgifter förkunna hämtaskall enkelt sättett egen

tilltillgänglighettillförsäkra högdatabasen.den kommunala För att
avgiftsfritt.informationenanvändare erhållaoffentligadatabasen bör

börföretagbanker,offentliga sektornutanför denAktörer motetcsom
utarbe-förslag bördatabasen. Ettuppgifter frånavgift erhållakunnaen

databasen.avgiftssättningfinansiering ochprinciper förtilltas av

skallalltidinhämtasstatistikdenföreställningvanligEn är att som
självaflyttas tilliställetFokus börskriftlig publikation.iresultera en

såkunna hämtasUppgifter skalltillgängligheten.för ökadatabasen att
lämpligt kansedandeti basen. Närdata har lagts ensnart anses

framställas.publikationskriftlig

uppgifterna. Dettainsamladekommunvisadedatabasen lagrasl
enkätuppgif-granskadeochregistreradeprincip degrundmaterial iär

uppgiftslämnarnatillgängliga föruppgifter skallDessa görasterna.
sesina dvsandra användare,föruppgifter ochskall kunna egnasom

ochKommunförbundetSvenskamyndigheter,statligaregeringen,
Landstingsförbundet.

databa-innehållet iredovisaförpresentationsformenenklasteDen att
Sådansamlats på.uppgifternablankettanvända denär att somsen

uppgifternainlämnadeforttillgänglig såinformation bör grans-vara
detpresentationen börmyndigheten.statistikansvariga lkats denav
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framgå hur många kommuner hittills granskade och därmedärsom
finns med i databasen. inom offentligFör användare sektor bör infor-
mationen kunna tillhandahållas matriser lätt kan laddast.ex.som som
ned kalkylark i kalkylprogram.ettsom

En allmän presentation de nyckeltal föreslås ingåbör görasmer av som
i den nationella uppföljningen landsting.kommuner och sådanEnav
redovisning bör lätt tillgänglig för i princip alla önskar erhål-vara som

informationen. Informationen bör lagras med sådant ochADB-ett
informationsstöd det möjligt för alla förstå vad informatio-gör attsom

3Kraven beskrivningar och metadata blir därmed stora.nen avser.

10.3 Teknisk lösning

få bättre kvalitetEtt och aktualitet i uppgiftsinsamlingensätt äratt att
förbättra för inrapporteringen/överforingen uppgifter frånsättet av
kommunsektorn till teknik idag for in-Den övervägerstaten. som
hämtning information tryckta blanketter eller skriftligtär annatav ma-
terial. tid har utvecklingPå skett inhämta informationmot attsenare en
från kommunerna via disketter. Exempel detta insamlingen tillär

räkenskapssammandragetdet kommunala och for viss del skolsta-av
tistiken. de flesta kommuner denl ekonomiska redovisningen dator-är
baserad liksom till del de statistiska uppgifterna inom socialtjäns-stor

och skolsektorn. innebärDetta det finns goda möjligheter förten att
för sin uppgiftsinsamling använda modern datateknik.staten att

finns flera alternativa lösningar förDet såväl inrapportering som pre-
sentation tänkbara. snabba utvecklingenDen Internetär gör attsom av
det huvudalternativ. förpågår närvarande arbetePå SCButgör ett ett
med bygga tillgängligt databassystemochatt ett nyttupp mer som
bygger till del via möjligtDet Internet skapalnternet. ärstor t.ex. att

samlad ingång samordnat intryck där data kan lag-etten som ger men
olika statistikansvariga myndigheters hemsidor. Länkar mellanras

hemsidorna användaren databasen uppfattar den samladgör att av som
ställe. Samordningen ligger i organisationen respektiveett mer av

databas och inte i den fysiska lokaliseringen.

lnhämtning från uppgiftslämnare och återrapporteringen till upp-
giftslämnare och huvudanvändare skulle tankemed behörigheten

8 information data, dvs data dataom om
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utanför i det bland kommunerläggasmed fördel kunna Internet t.ex.
first class".kommunikationsprogrammetanvändavanligt

Genomförande10.5

successivt.föreslås byggas FördatabasenkommunalaDen attupp
kartläggningutförligdet dockbygga databas krävs än ovanen meren

utnyttjas.finns och hur de kanmöjligheter idagvilka tekniska somav

samarbete mellan deökatkommunal databas förutsätter ocksåEn ett
myndigheterna och SCB.statistikansvariga

ajourhållautveckla tekniken,förbör i uppdragSCB attatt ansvara
kommunala databa-tekniska samordningen denoch för den avsvara

tillutarbeta förslagockså till SCBuppdrag börEtt ettattgessen.
avgiftssättning databasen.principer för finansiering och av
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11 Urvalsundersökningar

utsträckning användsurvalsundersökningar ökadföreslårJag iatt som
konmzunal verksamhet.metod för uppföljning och utvärdering Där-av

urvalsmetod användavid skall särskilt möjlighetenprövas att ensom
sektorsövergripande kommunpanel.

for utvärderings- eller utvecklingsinsatserUppgifter uppfoljnings-,
stället forbehöver inte alltid inhämtas från samtliga kommuner. l to-

uppgifter inhämtas via urval-talundersökningar, bör i ökad omfattning
sundersökningar.

totalundersök-Uppgiftsinsamling med11.1

ningar

finns behov centralaTotalundersökningar nödvändiga detär när av
finnskan behovuppgifter varje enskild kommun. Därutöver avom

förfor insamling uppgifter myndigheternastotalundersökningar av
uppgifter deför dennatillsynsverksamhet. Gemensamt är atttyp av

enhetligt Fördelen medoch kan insamlasbasdata sätt.utgör to-ett
total-urvalsfel uppstår. Nackdelentalundersökningar inga ärär attatt
oftastbortfall dessa ocksåundersökningar oftast störreett germenger

totalundersökning-mätfel urvalsundersökningar. Dessutom ärstörre än
arbetsbördan mindretids- och arbetskrävande.både Däremot är omar

enklatid och innehållertotalundersökning återkommande överären
och lättdeñnierade variabler.

uppgiftsinsamling från kommunernaStatskontorets StatensAv rapport
återkommandeframgår fjärdedelar allal995:l drygtl stat-att tre av

totalundersökningar.liga uppgiftsinsamlingar kommuner ärgentemot
urvalsundersökning.formResterande någonutgörs av av
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urvalsunder-Uppgiftsinsamling med11.2

sökningar

uppgifterförhållande däruppgifter för uttala sigNär behövs att ettom
föreslås istället formfrån inte nödvändigt någonalla kommuner är att

underlag för skatt-syfteturvalsundersökning används. När är attav
urvalsundersökningari sin helhet kanningar tillståndet i nationenav

uppgifter uppgifter kvaliteten i verk-tillräckliga. Andra t.ex. omvara
fördel med urvalsun-med fördel insamlas via urval. Ensamheten kan

totalunder-inte lika arbetskrävandedersökningar deär äratt som en
uppgiftslämnarna försig för ellersökning längre tidöversett en vare

Därmed blir Lirvalsundersökniitg-genomför undersökningen.dem som
Bortfallet blir mindretotalundersökningar.mindre kostsamma änänar

det enklareMed urval kommuner bliri totalundersökningar. attett
telefon-avvikande uppgifter särskilt kontrollen kräverkontollera om

urvalsfel.urvalsundersökningar erhålls alltid Omkontakt. Med ett
felet beräknas.urvalet slumpmässigt kanär

undersökningenundersökningar det viktigtallaFör ärär atttyper av
till undersökningen.i förväg kännerväl förberedd och kommunernaatt

definierade.ingående variablerna skall väli undersökningenDe vara
motiverade lämna korrektaskall kommunernaDessutom att upp-vara

får användning den statistikgifter och de för delatt som er-egen av
hålls från undersökningen.

11.2.1 Kommunpaneler

kommunpanelen.urvalsundersökningarintressant variantEn utgör
utvecklat metoden ochSocialstyrelsen i samarbete med SCBhar an-

uppgifter via kommunpanel.denna för insamlingvänder av en

Grundi-först för utvärdering.Kommunpaneler i hand instrumentär ett
slumpmässigt urval kommuner, i storleks-dén med paneler är ettatt

stratifi-och där urvalordningen ingår i panelen20-25 görsettprocent,
Statifieringsvariabler kan olika kom-kommuntyper.ierat, t.ex. vara

under antal år,kommun ingår i panelenmunegenskaper. En ett t.ex.
femtedel, byts varjei exempletfem år, och andel urvalet, utav enen

ar.
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på sigunder några årurvalet måsteingår i extrakommunEn ta ensom
många årgengäld underblir iuppgiftslämnandeifrågainsats menom

urvalsundersökningar. Denformi dennamedverkabefriad från att av
förförbereda sigomfördela sinai panelenmedlemkan resurser,som

förväntasPanelmetodeninformationsstöd.riktatuppgiften och ges
uppgiftsunderlaget.kvalitetdärför högrege

förenklasbör kunnaurvalsundersökningarmedArbetet man an-om
urvalsundersök-slagspanel för olikasektorsövergripandevänder en

sådananvändamöjlighetenfinns skepsisningar. Det attmot pa-enen
effektivtlikakanurvalet inte närbefararnel då görasatt mansomman

ikommunerantaletbehov ellerspeciellatill sektornsdet attanpassar
uppställda kvalitetskrav. Motmedjämförtalltförpanelen blir stort

behovoch växandefinnsdetbedömningbakgrund min stortettattav
urvalsundersökningarbaseradesektorsövergripande analyserav

omfattarpanelutformabörjag dock pröva attatt somenmananser
försvåraskananalysersektorsövergripande avsevärtflera sektorer. om

urval.helt olikaarbetar medsektorsmyndigheterna

framtillmöjlighetenundersökadärför få i uppdragbörSCB att taatt
särskiltkommunpanel och därvidsektorsövergripandemodell för enen

alternativsådan panel.med Enurvalsproblemensärskildadebelysa en
hasocialtjänstskola ochförskulle kunnalösning separataatt texvara

metodansats.medpaneler samma

införa sektor-möjligtdetanalys finnerefter genomfördOm att enman
samordningförutpekassövergripande panel måste ett av pane-ansvar

len.
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på12. Redovisning stadsdelar

föreslår de storstäderna redovisningen till den nationellaJag iatt tre
uppföljningen dels på kommunnivå, dels på stadsdelsnivå.presenteras

Insamlade uppgifter från alla kommuner behöver inte alltid i den na-
tionella uppföljningen redovisas för varje enskild kommun. Uppräk-
ning till riksgenomsnitt tillräckligt i fall. vissamånga kvantitati-Förär

uppgifter föreligger dock behov varje enskild kommunett attva av se
redovisad. dessa fall bör redovisning vissa uppgifter för deI treav
storstäderna också stadsdelsnivå.göras

Alla storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö har indelat stadentre
i stadsdelar. Stockholms stad från och med indelad i stads-1997 24är
delsnämnder. likartat indelat i stadsdelsnämnderPâ Göteborg 21sätt är
och Malmö har från stadsdelar. Stadsdelsnämndema har tillde-1996 10
lats för den kommunala servicen lokal nivå. Iansvaret merparten av
alla storstäderna har stadsdelsnämnderna främst för barn-tre ansvar
och ungdomsverksamhet, individ-och familjeomsorg, äldre-och handi-

grundskolan, viss fritid och kulturverksamhet, kommuna-kappomsorg,
arbetsmarknadsåtgärder viss skötsel och parker. Därtillsamt gatorav

uppgifterhar några ytterligare med olika utformning i de städernatre
överförts till den lokala nivån.

Stadsdelarna blir därmed lika små eller medelstora kommu-stora som
Syftet med redovisning stadsdelsnivå, sådana verksamhe-påner. en av

stadsdelsnämnderna har för, skapa möjligheterär attter attsom ansvar
jämförelseranalysera och mellan olika stadsdelar i dengöra sta-egna

med stadsdelar i med andraden eller de andra storstäderna ävenmen
med likartade förhållanden. kontakten med storstads-kommuner l

kommunerna har det framkommit det fullt möjligt redovisaäratt att
verksamheten stadsdelsnivå. Tidpunkten och omfattningen av re-

formerdovisningen behöver inte läggas fast kan finna sinautannu
under övergångsperiod. finns emellertid ingen anledningDet atten

skall ha detaljkunskap förhållanden i de mindre kom-störrestaten om
förhållanden inom skilda stadsdelar i de storstäder-än tremunerna om

därför bör sådan utökad presentation genomföras såoch snartna en
möjligt.som
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13 Bättre aktualitet uppgifternai

föreslårJag uppgiftsinsamlingen till räkenskapssammandraget RSatt
delas två omgångar. föreslårJag kommuneri och landstingattupp
skall lämna årliga ekonomiska uppgifter hänförliga till externredovis-

exklusive denningen sammanställda redovisningen den 28 feb-senast
Årligaåret efter verksamhetsåret.ruari ekonomiska uppgifter från

internredovisningen inklusive den sammanställda redovisningen skall
lämnas den 3 l året efter verksamhetsåret.senast mars

föreslårJag också tillsammans med Svenska Kommunför-att staten
bundet och Landstingsförbundet från kommunersamt representanter
och landsting informerar leverentörer ekonomisystem den statli-av om

uppföljningen och de därpå följande uppgiftsbehoven för på-ga att
skynda utvecklingen datatekniska lösningar underlättar kom-av som

arbete med räkenskapssammandraget och tillhörandemunernas per-
sonal- och verksamhetsstatistik.

Ökade på13.1 krav information kom-om

munsektorn

Införande mål- och resultatstyrning statlig och statligt helt ellerav av
delvis finansierad verksamhet ställer ökade krav information om
måluppfyllelsen i den verksamhet bedrivs i den kommunala sek-som

Statens behov information den ekonomiska utvecklingentorn. av om
och utvecklingen verksamheten i kommunsektoren har inte minskatav

införandet generella statsbidrag. Sådan information erhållsgenom av
inte längre den statistik tidigare fick med de special-statengenom som
destinerade statsbidragen.

och medI statistik används i allt utsträckning ökar kravenatt större
statistikens aktualitet, kvalitet och tillgänglighet. Därför detär väsent-
ligt den framtida statistiken utformas så uppgifterna kanatt använ-att
das både statlig och kommunal nivå. Detta bör öka motivationen att
lämna statistik med bra kvalitet. lämna uppgifter till statligAtt statistik
har inte prioriterats kommuner och landsting. Eftersom statistiskaav
uppgifter hög aktualitet och kvalitet efterfrågas i allt större ut-av



SOU 1996: l 79uppgifternaaktualitet80 Bättre i

iochbåde tiduppgiftslämnarnasträckning måste ta engagemang an-
statistisk informationvärdetuppgifter begränsarspråk. inaktuella

aktualitetförbättradanvändbar.blir föga Eninformationenoch gör att
användarnyttanfrågan för ökaviktigastedärför den strategisktär att

uppgiftsinsamlingen.ioch därmed förbättra kvaliteten

landstingens in-ochi kommunernassåväl ibör liggaDet statens som
förbättras såsamlasuppgifteri deaktualiteten atttresse att som

bud-kommunernas/landstingensförnyttjasuppgifterna också kan eget
deskallkommuneraoch uppfoljningsarbete. För nyttaattget av-

tillgängliga för kom-finnasbör dessauppgifter samlarstatensom
maj månad.redan imunerna

ochkommuneriBokslutsprocessen13.2

påskyndaslandsting

ekonomiskt rela-uppgifteri deförbättra aktualitetenEtt ärsätt att som
landsting.kommuner ochipåskynda bokslutsprocessenterade är att

och landstingi kommunerbokslutetTidpunkten för färdigställandet av
Uppgifter frånuppgifterna.for aktualiteten icentral funktionhar en

räkenskapssammandra-det sklandstingens bokslut,ochkommunernas
vadtidpunktväsentligt tidigarevidbör inlämnas till änstatenget, en
ochöka bådeuppgifter tidigare skullefå framsker. Att statensnusom

dem.kommunernas nytta av

skall enligträkenskapssammandragenkommunalaUppgifterna till de
april åretden 30tillinlämnade SCBnuvarande ordning senastvara

årslämnade 1995fåtal kommunerefter verksamhetsåret. Endast ett
kommu-Anledningentid.räkenskapssammandrag är attutsatt a

tiden. Andrabokslutsarbete draroch landstingens ut orsa-ners egna
metoderrationellafinnahar svårtker kan kommunerna attatt somvara

lämnaarbetet meduppgifter ellerstatistiskaunderlättar lämna attattatt
har besvaratid detprioriterats.statistik inte tillräckligt Den tar att

olika kom-varierar mellanräkenskapssammandragetuppgifterna till
räkenskapssammandragutvärdering årsEnligt 1995SCB:s avmuner.

arbetsdagar. Genom-mellan till 92varierar tiden for besvarandet 2
till arbetsdagar. Attenkäten uppgick 20snittlig tid för besvaraatt

omläggningdelvissvarstiderna varierar så mycket beror stor aven
helträkenskapssammandragräkenskapssammandraget. 1995 års är nytt

åren.de 20 Denomläggningen underoch den storaär största senaste
förmöjligheterbör finnassvarstiderna tyder detspridningen attav
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informa-for förmedlaeffektiva metoderkommunerna utveckla attatt
tion bl. till staten.a

från externredovisningen13.3 Uppgifter
tidigarelämnas

för kommunerräkenskapsföring och redovisningBestämmelser om
kommunallagen 1991:900. Bestäm-och landsting finns i kap. KL8

väsentligtbygger i alltrelativt översiktliga ochmelserna där är
kommunsektorn.utvecklingen praxis sköts inomtraditionen att av

till riksdagenförslagRegeringen har nyligen överlämnat attett om
tydligare regle-redovisningslag innebärinföra kommunal ensomen

landstingens externredovisning.ring kommunernas ochav

frånuppgifter bådeTill räkenskapssammandraget RS lämnas extern-
omfattar,Externredovisningenredovisningen och internredovisningen.

resultaträkning, balans-förslaget till kommunal redovisningslag,enligt
sammanställd redovisning. Upp-räkning, fmansieringsanalys samt en

redovisningsenhetenbåde förgifterna från externredovisningen lämnas
de kom-koncernen därkommunen/landstinget och även

Uppgifterna från kommunernaföretagen ingår.mun/landstingsägda
till den 30ordning inlämnade SCBskall enligt nuvarande senastvara

uppgifternalandstingens del skallefter verksamhetsåret. Förapril året
denlämnas 31senast mars.

framkommitlandsting har detförfrågningar i några kommuner ochVid
och lands-enligt vissa minimikrav i kommunerårsredovisningatt en

redan i månads-överlämnas till revisorernating bör kunna klar attvara
Förutsättningar börskiftet januari/februari efter verksamhetsåret.året

externredovisningen redanförsta handfinnas lämna uppgifter från iatt
för den sammanställ-gäller med undantagunder februari månad. Detta

da redovisningen.

delasräkenskapssanzmandraget RSMitt förslag insamlingen tillär att
från externredovisningendelar, del omfattar uppgiftertvåi en somupp

uppgifter från internredovisningen. sådandel omfattar Enoch en som
externredovisningenuppdelning tillämpas redan för landstingen. Från

internredovisningen erhållserhålls de finansiella uppgifterna och från
ekonomiska uppgifter.verksamhetsindelade
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föreslårJag kommuner och landsting den februari28 åretatt senast
efter redovisningsåret skall inlämna uppgifter från externredovisningen
exklusive den sammanställda redovisningen koncernredovisningen.

från13.4 Uppgifter internredovisningen läm-

tidigarenas

Internredovisningen inte vedertagna modeller och principerstyrs av
externredovisningen finns inteDet heller någon laggör.som som reg-

lerar intemredovisningen. internredovisningen påverkas kommu-av
och landstingens val styrprinciper, organisation, verksam-nernas av

hetsinriktning m.m.

Uppgifter från internredovisningen skall kommunerna lämna senast
den 30 april och landstingen skall lämna motsvarande uppgifter senast
den 31 maj.

Kommunernas arbete med lämna tillförlitliga uppgifter försvå-haratt
både och kommunerna använder olika definitioner,rats att statenav

olika verksamhetsindelningar och olika kostnadsfördelningar i den
statistiska informationen. kommunernaOm sinaän mer anpassar sys-

till den verksamhetsindelningen och till den kontoplanen item nya nya
KommunBas -95 underlättas uppgiftslämnadet och därmed kan uppgif-

lämnas snabbare. verksamhetsindelningenDen används frånter nya
verksamhetsåret for1995 redovisning till den kommunala bokslutssta-
tistiken. Denna utredning har huvuduppgift med 1995sett att,som en
års erfarenheter och med denna utrednings ambition ökad samord-om
ning, vidareforädla denna verksamhetsindelning med gemensamma
begreppsdeñnitioner.

Målet för kommunerna bör internredovisningen, vid sidanattvara av
stöd för den organisationsutformningen och ekono-att ettvara egna

mistyrningen så långt det ocksågår till uppgiftslämnadet tillanpassas
räkensskapssammandraget. Detta bör i utsträckning kunna lösasstor
inom de redovisningssystem kommuner och landsting använder. Efter-
kalkyleringen i samband med räkenskapssammandraget besvarasatt
kan då minimeras.

Den struktur definitionermed enhetliga föreslås i denna utredningsom
bör underlätta för kommunerna lämna uppgifter. Uppgifter till rä-att
kenskapsssammandraget bör därmed kunna lämnas vid betydligten
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kommuner ochföreslårsker.idag Jagtidpunkt vadtidigare än attsom
lämnaredovisningsåret skallefteråretdenlandsting 31senast mars

sammanställda redo-inklusive denintemredovisningenfrånuppgifter
verksamhetsuppgif-relevantakoncernredovisningenvisningen samt

nationella uppföljningen.för övergripandedenter

lnformationsspridning13.5

kvaliteten iaktualiteten ochförbättramedverka tillkanStaten att upp-
förståelsen i kom-ochmotivationenökagiftsinsamlingarna attgenom

peka påbetydelse ochuppgiftsinsamlingensförlandstingochmuner
kommunsektomsoch förforhar bådevilket värde den statens upp-

verksamheten.följning av

infonnationsbe-motivation måstekommunsektomsökaFör statensatt
informationen skallframgår vaddet klart använ-förtydligas såhov att

infor-redovisningsår lämnaaktuelltgod tid förebör idas till. Staten
landstingochför kommuneruppgifter krävsvilkamation attsomom

informationssystemredovisnings- ochsinautformaskall kunna ett
anställdatill såvälInformationen bör riktasändamålsenligt sätt. som

Informationdataleverentörer.revisorer ochockså tillpolitikertill men
exempelgodavisakonferenser. Attvid regionalat.ex.lämnaskan

medske i samarbeteinformationsinsatser börSådanasätt.är ett annat
KommunförbundetSvenskaochsektorsmyndigheter, SCBberörda

Landstingsförbundet.respektive

uppgiftslämnandet. IeffektiviserabehovharKommunerna attett av
efterfrågasräkenskapssammandragårsutvärdering 1995SCB:s av

model-utvecklakunnaförtekniskt stöd många kommuner att egnaav
utvecklingsådanstödja ärinformationshantering. Ettler för sätt att en

statis-och kravenbehovetdialoginitiativ tillatt staten tar avomen
ekonomisystem. Dettalevererardataföretaguppgifter med detiska som

respektiveKommunförbundetSvenskamedtillsammansbör ske
ochantal kommunerfrånLandstingsförbundet och ettrepresentanter

underlätta kommuneraskan, förlandsting. Programleverantörerna att
redo-utvecklingstatistik, ledaerfoderligframarbete t.ex.att ta aven

sammanför olikatekniska lösningarfinnavisningsmodeller och som
tillkontoplanerolikauppgiftuppgifter. kanEn översättaattvara

ekonomisystemenmodernaräkenskapssammandraget. Deistrukturen
kverksamhetsstruktursidoordnadklarar ofta hanteraatt s.genomen

detTill deluppgiftslämnandet.underlättar ärskuggkoder vilket stor en
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engångsinsats kodplanen alternativt skuggkodplanen i eko-att anpassa
nomisystemen till den uppgiftsstruktur krävs för anpassningen tillsom
räkenskapssammandraget.

Är13.6 detta möjligt att genomgöra

Förslaget öka aktualiteten i den ekonomiska uppföljningen innebäratt
väsentlig höjning ambitionsnivån jämfört med dagens situation.en av

När bedömer tidpunkten för statistikinlämning måste hänsynävenman
till de insamlade uppgiftemas kvalitet. dock viktigt redo-Det ärtas att

visningen de uppgifter skall ingå i det nationella uppföljnings-av som
Ärkan snabbare. kvaliteten den insamlade statisti-pågörassystemet

ken bra kan granskningen hos statistikproducentema minimeras.

Flera skäl talar för tidigareläggning uppgiftsinlämningen:en av

Förslaget i regeringens proposition 1996/97:52 den kommunala° om
redovisningen kommunernas och landstingens redovis-stramar upp
ningsprinciper vilket minskar möjligheten för "kommunspecifika"
dispositioner.

Propositionen1996/97:52 innehåller krav på kommuner ochatt°
landsting skall minst delårsrapport under året. Tillsammansupprätta en
med ökade krav på den löpande uppföljningen följer balanskra-som av

bör detta leda till såväl aktualitet kvalitet ökar i den eko-vet att som
nomiska redovisningen.

tidigare tidpunkt innebärEn förändrade rutiner i kommunernas och
landstingens bokslutsarbete. dock engångseffekt.Detta är en

Uppgifterna lämnas vid den föreslagna tidpunkten kan normaltsom
inte reviderade och bör betraktas preliminära. inteDet ärvara som
heller idag något formellt krav dessa uppgifter skall revideradeatt vara
och beslutade fullmäktige. det fullt tillräckligt deJag äratt attav anser
ekonomiska uppgifterna till räkenskapssammandraget hämtas från
tjänstemännens förslag till bokslut innan det kom-även presenteras
munstyrelsen. Viss följsamhet mellan de uppgifter tilllämnassom

och den politiska behandlingen i bör finnas.kommunen dockstaten
Eventuella kompletteringar kan, så erfordras, efter revisiongörasom
och den politiska behandlingen i kommunfullmäktige. Förfrågningar
tyder det sällsynt kompletteringar i bokslutetäratt ytterst som er-
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upptäckta felaktighe-fordras grundade den politiska Sentprocessen.
i bokslutet korrigeras alltid.ter

landsting klararkan berättigade tvivel kommuner ochMan hysa avom
tidpunkt. Framföralltuppgifter vid betydligt tidigarelämna dennaatt

tidsplaner och internasvårigheter förväntas första året innankan nya
emellertidin. och landsting harrutiner trimmats Kommuner mest att

uppgiftsinsam-vinna i alla led resultatensådan skärpning att aven
tidigare och så tidigt de kanlingen återförs till dem väsentligt än attnu

uppföljningen verksamhe-värdefullt underlag i denutgöra ett egna av
olikainför budgetarbetet. motprestation böroch Som sättstatenten

informerarbl.a. tidigtunderlätta denna att staten omprocess genom
infor-samlas in. kanvilka uppgifter kommer Dessutomatt statensom

behov ställs inne-programleverentörerna vilka och krav sommera
dem möjlighethållet i den nationella uppföljningen och därmed attge

med uppgiftsin-finna datatekniska lösningar underlättar arbetetsom
hantering tiden församling. Vidare skärpa sin såmåste attstaten egen

Måletbearbetning det inlämnade materialet förkortas. måste attvaraav
under majbearbetat material återfört till kommunsektornär senast

månad efter verksamhetsåret.året
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stödjaska14 Benchmarking staten-

den lokala processen

benchmarkingprojektstödjerföreslårJag sätt attettstatenatt som
verksamhet kommuner ochför effektivskapa förutsättningar ien

landsting.

14.1 Benchmarking

kom-för kommunsektorn denvärdefullt både för ochDet är attstaten
få effekti-effektivtverksamheten bedrivs Ettmunala sättsätt. attett
varandra.jämför sig medoch landsting dessakommuner är attva

information och idéerBenchmarking metod för spridaär att somen
förbättra den verksamheten.kan för utveckla ochanvändas att egna

jämförelser sigsystematiska lärBenchmarking innebär att genomman
vill för-områdedem bäst eller ledande inom detär som manav som

informationsutbyteömsesidigtbättra och utveckla. Metoden innebär ett
löpandeVerksamhetenmellan två eller fler mäts attparter. genom

and-attjämföra resultatet medreferenspunkter föranvända antal skett
Medledande området.enheter har identifierats somra som

arbets-enbart slutprestationenbenchmarking fokuseras inte ävenutan
Benchmarking innebärinom organisationen.ochmomentet processer

utveckla det arbetssättet såutifrån jämförelser ochifrågasättaatt egna
effektiviseras. Tillvägagångssättetverksamheten kan förbättras ochatt

för löpandeskall verktyginte avgränsad företeelseär ettutan varaen
verksamheten. Vadför utvecklingstyrning organisationen och avav

jämförelser det systematiskabenchmarking från andraskiljer ärsom
förändringsambition.kombinerat uttalad Enmedangreppssättet en

aktivbenchmarkingförutsättning för bra genomförande ärett enav
landsting.medverkan alla i kommuner ochnivåer

benchmarkingVarför stödja14.2 skall staten

i kommuner och landsting

för och kommunsektornBenchmarkingmetoden kan sättett statenvara
effektivitets- ochutveckla förmågan bättre mätaattatt gemensamt t.ex.
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produktivitetsutvecklingen i sektorn. medverka till sprida kun-Att att
skap mellan kommunerna och landstingen bl.a.visa godaattgenom

förexempel kan följa utvecklingen i kommun-sättett staten attvara
sektorn.

Skillnader föri kostnad olika verksamheter mellan kommuner kan bero
skillnader i verksamheten eller olika befolkningsstruktur men

också fel i inregistreringen data. ankommer varje enskildDet påav
kommun eller landsting till uppgifter fram möjliggöratt tasattse som
korrekta jämförelser dem emellan.

Ett viktigt stöd för de kommunala jämförelserna uppgifterna iär att
den kommunala databasen, föreslås i denna utredning, konsis-ärsom

och god kvalitet och databasen lättillgänglig. Om kom-ärtenta attav
landsting tillgång jämförandeoch har till statistik tillförlitligmuner av

kvalitet kan förstatistiken medel dem själva initiera åtgär-ett attvara
der kan till effektivare.leda verksamheten bedrivsattsom

uppföljning jämförelserEn baseras aktiva inom kommunsek-som
stödjabör också kunna de statliga sektorsmyndigheternas arbetetorn

med utvecklingutvärdering och verksamheten i sin sektor.av

ligger således i intresse kommuner och landsting jämförDet statens att
sig med varandra så det samhällsekonomiska användsatt utrymmet

effektivt Därför bör medverka till benchmarkingsätt. görsett staten att
inom alla verksamhetsområden i alla kommuntyper.kommuner och
Staten bör stödja den lokala i kommunsektornöverväga att processen

biträda intresserade kommuner och landsting medatt att t.ex.genom
skapa analysmodeller bidra till utvärdering dessasamt att att extern av
modeller sker och resultaten blir allmänt tillgängliga.att
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utveckling15 Framtida

för-regeringskanslietsamordningsfunktionenföreslår inomJag att
kommunsektorn.uppföljningenövergripandestärks för den av

Organisation15.1

samordningBehovet151.1 av

hur samord-förslag skall lämnasutredningsdirektivenl attanges
nationella nyckelta-aktualitet i dejämförbarhet ochning, god kvalitet,

framöver.utvecklasbibehållas ochlen skall

forbehövsgod kvalitetuppgifterstatistiskaSamordnade statensav
behovleder tillkommunsektorn. Dettaoch styrninguppföljning ettav

samordnande funk-funktion.samordnande Enövergripande ochav en
övergripande nationellasamordna denforskall hation ansvaret att

ock-funktion kansådanlandsting.och Enuppföljningen kommunerav
mellan olikadialogennödvändiga upprätt-så för den parterattsvara

data-standarder vidochbegreppsdefinitionerSamordninghålls. av
mellansamverkankräverexempel aktiviteteröverföring är som

imedverkaaktivtfunktion kansamordnandeflera aktörer. En även
uppgift forviktigverksamhetsområdet. Eninommetodutvecklingen en

såfrågeställningaridentifiera intressantasamordningsfunktion attär att
sektor-tillgodose behovetutvecklasstatistikproduktionen mot att av

Även kanlandstingenochkommunernasövergripande analyser. för
ochstyrningenfor denviktigt redskapanalysersådana ett egnavar

skapabehovpekaruppföljningen. Allt detta attettsammantaget nya
sektorsövergripandemyndigheterocharbetsformer i departement av

för andrabehövaskan ocksåsamordnande funktionkaraktär. En upp-
kommunal anknytning.gifter med



SOU 1996:17990 Framtida utveckling

15.1.2 En samordande funktion

dag saknas instansl central har till uppgift samordnaatt statensen som
uppföljning kommunsektorn. Det grundläggande problemet är attav

hitintills inte haft övergripande central funktion för uppfölj-staten en
ning och utvärdering kommunsektorn. haftDe departement harav som

för kommunfrågorna har inte haft motsvarande myndighetansvaret en
knuten till sig. för finnsDetta talar det principiellt behovatt ett attav

sådan funktionsamordnande skapas för klara samordningenatten
kommunsektorn.gentemot

Statsförvaltningen i huvudsak organiserad med sektoriellt indeladeär
departement myndigheteroch vilket medför i första hand sektorsin-att

bevakas. centrala politiska samordningen har varieratDen övertresset
tid. Kommundepanement, lnrikesdepartement, Civildepartement, Fi-
nansdepartement och lnrikesdepartementet har Försenast svaratnu
samordningen olika sektorsintressen kommunsektorn.gentemotav
Särskilt Finansdepartementet har sin samordning rikets fi-genom av

varit, i praktiken, starkt samordnande i någonderalnteettnanser organ.
fallen har det dock funnits central myndighet har haftav en som en

motsvarande samordnande uppgift kommunvärlden.gentemot

Även kommunerna själva har organiserats och efter sektorsin-styrts en
delad modell. Likaså har Svenska Kommunförbundet i huvudsak varit
organiserat enligt sektorsprincipen. Lagstiftningen också iär stort sett
sektorsinriktad. kommunerna tycks dock denna trendl numera vara
bruten. Den kommunallagen 1991:900 har givit kommunernaKLnya

handlingsutrymme själva organisera sin verksamhet. har iDetstort att
många fall lett till verksamheter slagits och integreratsatt samman

sektorsgränserna. bedriver komplex verksamhetKommunernaöver en
mellan verksamhetsområden inte strikta.sågränser ärvars numera

Gränserna i den dagliga driften heller inte så skarpa mellan den ob-är
ligatoriska, lagreglerade verksamheten och den frivilliga verksamhe-
ten.

traditionAv har de samordnande uppgifterna lösts statsmakternaav
olika Ibland har samordningen lösts specialistmyndighet,sätt. av en

SCB och ibland har sektorsmyndighet fått särskilt uppdragt.ex.som en
sköta samordningen. Andra har varit tillsätta statligsättatt att ut-en
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Åter har varit uppdra tillredning eller kommitté. sättannat attett enen
olika nöd-uppgift. dettadelegation handha tillfällig Jagatt ser somen

funktion.samordnandelösningar i brist centralten

samordningen denlösa den statligaAndra alternativa vägar att av
finnas. alternativ kanuppföljningen kan Ettövergripande nationella

finansstatistik få i uppdragför kommunallåta samrådsgruppenattvara
uppgiftsinsamlingen.vidareutvecklasamordna, vidmakthålla ochatt

uppgifter-för de samordnademöjlighet läggaEn är ansvaretattannan
berörda sektorsmyndigheter.regeringen ochi delegation mellanna en

lnrikesdepartementetexempel sådan lösningEtt övervägerär atten
Kommunförbun-med Svenskauppdra till ideell förening, staten,att en

för samord-Landstingsförbundet medlemmar,det och att svarasom
Åter möjlig lösningredovisningen.ningen den kommunala en annanav

bevaka och vidareut-myndighet samordna,ålägga statligär attatt en
sådan myndig-hela kommunsektorn.veckla uppföljning Enstatens av

sektorsmyndig-för samordnaskulle instrumenthet utgöra staten attett
kommunsek-intressendärmed hålla ihopheterna och statens gentemot

torn.

förvaltningsmodellenkan den svenskaoch med Sveriges inträde i EUl
myndigheterrelativt självständigamed små departement och testora

beslutsprocessen ibakgrund den snabbasig alltmer tungrodd mot av
förvalt-sinSverige måsteutvecklingEU. En ävenmot att anpassa

i kan innebäraningsorganisation till den Europagängse att staten
med små departe-förvaltningsmodellenden nuvarandemåste överge

alternativ central myndighet,tanke tilloch verk. Enment stora en
medförstärka lnrikesdepartementet,skulle då redanatt resur-nuvara

nationella uppföljningenför samordning den gentemotser a av
förvaltningsmodell län-kommunsektorn. Om Sverige haft somsamma

detvaritnuvarande lnrikesdepanementderna i har, hadeEuropa organ
samordnat kommunfrågorna.som

denfinner jagskisserade alternativenavvägningen mellan deI attnu
lnrikesdepartemene-enhet inombästa lösningen skulle låtaattvara en

uppföljningövergripandesamordnarden instans statenstet vara som
därmedskulleenhet inom departementetkommunsektorn. sådanEnav

lösningmed sådanmyndighetskaraktär. fördelfå uppgifter En ärenav
organisationsstruktur.organiseras i givenenheten relativt lätt kanatt en

kraftenstyranderegeringen själv denfördel ocksåEn utgörär attannan
Iandstingsfrågor.ochmyndigheter handhar kommun-deöver som
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Ansvaret kan, det bedöms bättre lösning, svå-störreutanom vara en
righeter, överföras till myndighet, kommunverk.central etten

Ansvarsområdet för central funktion för uppföljning kommunsek-en av
föreslåstorn attvara

samordna uppgiftsinsamlingen sektorsmyndigheterna ochmellan-
vidmakthålla jämförbarhet uppgifterna förgod kvalitet, aktualitet och i
den nationella uppföljningen

vidareutveckla nationella definitionerde nyckeltalen med tillhörande-

för den kommunala databasens fortbestånd och utvecklingansvara-

initiera och leda sektorsövergripande för produktivitets-analyser t.ex.-
och effektivitetstudier.

Om regeringen följer detta förslag det naturligt detta samordnasär att
med för den årliga skrivelsen utvecklingen inom denansvaret om
kommunala följasektorn och för och utveckla det kommu-ansvaret att
nala utjämningssystemet.
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produk-15.2 Uppföljning och utveckling av

tivitet och effektivitet

Förbättra uppföljning inom kommunsektommöjligheterna tillAtt är ett
effektivisera uppgiftsinsamling-uttalat syfte med ansträngningama att

uppdragitRegeringen har också, parallellt med denna utredning,en.
uppfölj-bl.a. lämna förslag till hur återkommandeStatskontoret att en

produktivitetsutvecklingen i kommuner och landsting kanning av
med Statskonto-åstadkommas. har under utredningstiden samråttJag

utredare i dessa frågor och vi harstämtrets attav en gemensam syn
problembilden och behovet utvecklingsinsatser. detta avsnittI angesav
översiktligt inriktningen dessa.av

påtalats vikten i linje med målstyrningsfilosofinTidigare har attav
följa utvecklingen effektivitet.inrikta arbetet Detän attmer upp av

allvarlig uppföljning i så utsträckningsvaghetär att statens storen
enbart inriktad produktion och produktivitet och i så ringapåär om-

effektivitet. orsaker bris-fattning effekter och finns flera till deDet
finns detta område.ter som

bristen distinktion i användningen begreppensådanEn är pro-av
Produktivitet iduktivitet och effektivitet. så ordet dennaanväntssom

mellan mängd produktion utförsutredning står för relationen den som
för åstadkomma denna produktion.och de sätts attresurser som

måluppfyllelseEffektivitet står för den grad uppnåsav som genom
till resursinsatsen. mångaverksamheten ifråga, ställd i relation l sam-

för-används någorlundamanhang uttrycken Det ärsom synonymer.
i produktionensvarligt säkerställer de vidtagna åtgärdernaattom man

offentlig serviceproduk-verkligen leder till de målen. Inomuppsatta
och effekter i de flesta fall myckettion sambanden mellan åtgärderär

och ganskakomplexa osäkra.

mätning. Primärtcentrala dock problemen medorsakenDen ärärmest
identifiera defrågan vad skall ochdet Lättastmäta. är mätaattom man

identifiera.Produkten kan olika skäl svårinsatta attav vararesurserna.
produkt säljsvaruproduktion får vanligen homogenInom somman en
tjänsteproduktionoch därför har pris. offentligmarknad Inometten

själva tjänsten. varierarprodukten ofta Denutgörär processen som
och produkten därför sällandärför mellan olika utförare tjänsten ärav
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marknad, har inte alltidhomogen. Produkten säljs inte heller på enen
förtydlig inte något pris. Produktens värde ochkund och åsätts vem

den har kan svårt bestämma och svårarevärde än mäta.attett attvara

få entydigtkan därför svårt, ibland i princip omöjligt,Det att ettvara
därförmått produktiviteten. Jämförelser mellan olika sektorer är

produktivitetenssällan meningsfulla. det möjligtDäremot mätaär att
och exempelvis mellan olika kommunerutveckling tiden ocksåöver

sak och medhar kontroll över mäterattom man samma sammaman
i flera kom-mätmetoder. pågår utvecklingsarbete kring dettaDet ett
avgjort ökavidgad användning benchmarking skulleEnmuner. av

förmågan kommunvärlden hantera mätproblemen.i att

mätproblemen avsak-central orsak har samband medEn ärannan som
politis-naden operativa mål. flesta nationella mål liksom lokalaDeav

ka mål formulerade inriktningsmål och inte sällan sådana.är vagasom
formu-Styreffekten begränsad de inte operationella, dvs.blir görsom

leras i uppföljningsbara tidssätts så målen skall uppnåsoch atttenner
före viss tidpunkt eller under viss period. Svårigheten mätaatten en
kan anledning till de nationella målen så sällan görsatt opera-vara en

inriktnings-tionella. stället har kommunerna haft själva omtolkaI att
kunskapmålen till operationella effektmål. måste denStaten ta vara

det gäller bemästradärvid utvecklas inom kommunvärlden när attsom
framtiden lägga fast mätbara ef-mätproblemen och i inrikta sig att

fögafektmål. där sådana saknas blir uppföljningInom områden me-
ningsfull.

Huvudsakligen inriktades uppföljningen kommunernas verksamhet iav
det tidigare produktionen. det skallImot styrsystemetstyrsystemet nya
uppföljningen och effekternaistället koncentreras resultatenmot av

förändring metoder och underlagåtgärderna. betydandeDet är en av
för uppföljning därmed krävs. effekter eftersträvas hand-Desom som
lar vissa tillstånd i samhället vilket oftast liktydigt meduppnå ärattom
tillstånd eller beteenden hos befolkningen. Uppgifter detta kanom
ibland långt ifrån alltid fångas via den uppföljning produktio-avmen

hitintills varit vanligast förekommande. problem dykerNyanen som
också vid sådan uppföljning. sådant tidsaspekten. åtgärd,Ett Enärupp

produktion slag, kan ibland få omedelbara resultatnågoten av men
vanligen först längre sikt har effekt på tillståndet i samhäl-denär att
let. Sambandet åtgärd effekt kan då svårtolkat. Tillmellan och vara
detta åtgärder effekter.kommer komplexiteten i sambanden mellan och

uppnå viss effekt, tillstånd i samhället, krävs det vanligenFör att etten
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lång rad åtgärder, inom olika verksamhetsområden. Påsättsen som
motsvarande kan viss åtgärd få flertal effekter kan avlä-sätt etten som

inom olika samhällssektorer. Entydiga samband mellan åtgärdsas en
och effekt låter sig fångasdå inte med enkla statistiska uppgifter.en

behöverDet därför förbättradeutvecklas metoder för uppföljning av
den kommunala verksamheten. Sektorsvis uppföljning blir inte till-
räcklig måste kompletteras med sektorsövergripande ochutan en san-

Ävennolikt måste denna utökas bekostnad den sektoriella. härav
kan ökad användning benchmarking bli viktigt redskap företten av
utveckling. Benchmarking primärt instrument för produktivitets-är ett
och effektivitetsjämförelser under kontrollerade fonner. Samma metod
och underlag kan emellertid också föranvändas åter-attsamma ge
koppling till politikerna effektersamband mellan och åtgärder ochom

Åtgärderdärmed kostnader. har effekterosäkra eller kostna-storasom
der i förhållande till uppnådda effekter kan och satsningarmönstras ut

dem säkrare eller kostnadseffektiva. Sambandgöras ärsom mer
kan svåra reda makroplanet kan lättare fångasatt utsom vara om

analyser mikroplanet kontrollerade jämförelsergörman genom
mellan antal samverkande kommuner.ett

har i fleraDet sammanhang påtalats kommunvärlden varit dåligatt
följa sin verksamhet. förbättringNu gång. Statenäratt upp egen en

bör därför stödja och stimulera denna utveckling. Statens egen upp-
följning, särskilt det gäller utvärdering och utveckling kan underlät-när

och förbättras den i ökad omfattning, baseras goda och kon-tas om
trollerade lokala uppföljningsprojekt.
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förslageneffekter16 Samlade av

kommunsektornochför16.1 Effekter staten

skapautredning sökamina förslag i dennaAmbitionen med är att en
liggauppföljningen kannationellaövergripandestruktur för den som

verksamheten i kommunerkontinuerlig uppföljningförtill grund aven
jämför-förbättra kvalitetensyftar tillFörslagenoch landsting. samtatt

för såväl kom-underlättarstatistiken vilketinsamladebarheten i den
verksamheten.följaförlandstingenoch staten att uppsommunerna

informationbehovtydliggöratillFörslagen syftar också statensatt av
och inne-Omfattningeni målstyrtkommunsektorn styrsystem.ettom

utformatsoch sådärviduppgiftsinsamlingama harhållet i attavpassats
kommunsektorn.uppföljningenden nationellatillräckligt fördet är av

erforderligaerhållaförutsättningarocksåFörslaget systemetatt urger
förnationalräkenskaperna,redovisning tilluppgifter förstatistiska

utjämningssystemet.kommunalaför detochredovisning till Eurostat
den informationsjälva användamöjligheterfår ökadeKommunerna att
den verk-uppföljningför styrning ochtilllämnas staten egnaavsom

lik-baseradekommunala jämförelserSamtidigtsamheten. ettsom
förbättring-dematerial väsentligt underlättasvärdigt statistiskt genom

föreslås.uppgiftsinsamlingeni somar

personalstatisti-ochverksamhets-förslagenförsta resultatEtt är attav
bokslutsstatisti-årligamed densamordnatsåtgärder harken med olika

statis-Samordning mellantidpunkt.innehållavseende såvälken som
jämförelserför kunnaförutsättningtiksystemen viktig göraär atten

också förlandstingolikakommuner och mellanmellan olika pro-men
olika insamlingarSamordningeffektivitetsstudier.ochduktivitets- av

uppgifterna förbättras.kvaliteten iockså tillmedverkar att

betydligtuppgifter blirstatistiskaresultat förslagetEtt är attannat av
inlämning ekonomiskaanvändastillgängligatidigare attatt avgenom

ökartidigareläggs. Dessutomräkenskapsammandragenuppgifter till
förslaget byggatillgänglighetuppgifternas aktualitet och att engenom

olika användare.för fleramöjliggörsdatabas där direktåtkomst
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För minska arbetsbördan för uppgiftslämnama föreslås rad åt-att en
gärder fast struktur med enhetliga begreppsdeñnitioner,t.ex. atten

informationsbehov tydligt och kommuner och landstinggörsstatens att
delges erforderlig infonnation i god tid före det inlämningatt av upp-
gifter skall ske. faktorerDessa innebär kommuner ochsammantaget att
landsting inför verksamhetsåret har god kännedom vilka uppgifterom

skall lämnas efter årets slut. innebärDetta de har möjlighetattsom att
de anpassningar redovisningssystemgöra bedömsav m.m. som som

nödvändiga med hänsyn till de uppgifter skall lämnas. Tillfälligasom
undersökningar där uppgifter skall fram i efterhand bör därmedtas

Ävenminska väsenligt. de olika förslagen till samordning insam-av
lingarna och urvalsundersökningar används i utsträckningatt större än
idag underlättar uppgiftslämnarnas arbete.

Ett värde med de föreslagna förändringarna for kommunernastort är
resultatet återförs till kommunerna så snabbt det kan ligga tillatt att

grund för deras uppfoljnings- och budgetarbete. Statistikeneget görs
därvid till viktigt instrument for effektivt driva denett sättatt ett
kommunala verksamheten.

Det värdet för den föreslagnastörsta statistiken inriktadärstaten att är
möjliggöra utveckling uppföljning kommunsek-att statensen av av

bättre, den uppföljningen,nuvarande harmonierarän medtorn som
beslut införa mål- och resultatstyrning styrprincip.statens attom som

föreslårJag slutligen uppgiftsinsamling skall samordnasatt statens
framledes. Naturligt tordeäven samordningsfunktion place-attvara en

någonstans inom regeringskansliet. Om samordningen stärks fram-ras
kommer kunna samfälltöver idag och planeraänstaten att agera mer

sin uppföljning den kommunala verksamheten ettav mer genom-
tänkt sätt.

16.2 Ekonomiska konsekvenser

De kostnadsökningar vissa förslagen innebär helt marginellaärsom av
jämfört med de potentiella rationaliseringsvinster förslagen syftarsom
till. Kostnadsökningarna består i huvudsak kostnader engångska-av av
raktär både for kommunsektorn och för staten.

kommunernal uppstår kostnader initialt för anpassning och utveckling
redovisningssystem och andra statistiksystem. Arbetsrutiner ochav
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arbetsmo-Vissagenomföras.utbildningändras ochmåstetidsplaner
engångseffektfåkanvilketårettidigareläggasdärförmåste enment

uppståkostnader kaninitialaSamtidigtkostnadshänseende.i som
jämförelsereffekter,positivamedföra attförslag t.ex.minakommer att

landsting.ochenskilda kommunermellanunderlättas

och,databasenuppbyggnadenför bl.a.kostnaderuppstår oml avstaten
kommunpanel. Sta-sektorsövergripandeskapandemöjligt,så är enav

täckasrimligtvis kandeinte änbedöms störrekostnader attvaratens
utgiftsramarna.befintligadeinom

tillsyftarförändringarnakostnadsökningarna uppvägs attinitialaDe av
skapainformationinhämtning attStabilisering genomstatens avaven
inne-benchmarkingprojekti olikaaktivitetökadstruktur. Enfastareen

verksamheteniskapasbesparingspotentialerbetydandeocksåbär att
kommu-i denkostnadsökningarnabegränsatilldärmedbidraroch att

verksamheten.nala
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frånStatens uppgiftsinsamling kommuner och

Iandsüng

Beslut vid regeringssammanträde den februari8 1996.

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare för förslag tillEn tillkallas utarbeta hur kvalitetatt
och jämförbarhet kan förbättras avseende de uppgifter i huvudsakav
ekonomisk karaktär från kommunersamlar och lands-statensom
ting. Utredaren skall dessutom lämna förslag till hur uppgiftsinsam-
lingen kan samordnas för öka jämförbarheten och minska bördanatt
för uppgiftslämnarna.

Utgångspunkter för uppdraget

Regering och riksdag har För all denövergripande verksam-ett ansvar
het bedrivs inom offentliga därförden sektorn och behöver godsom
information för kunna följa utvecklingen inom sektorn. detNäratt
gäller kommunala verksamheter såsom skola, äldreomsorg hälso-samt
och sjukvård, samlar informationregelbundet mängd frånstaten en

och uppföljningenkommuner landsting. skall bli fungerandeFör att ett
instrument krävs informationen aktuell, relevant, jämförbar ochäratt

god kvalitet.av
År 1993 mängd specialdestinerade statsbidrag till kom-ersattes en

med uttaladegenerellt statsbidrag. Regeringen i dettaettmunerna
sammanhang l99l/92zl50, del statlig uppföljning denprop. ll att av
kommunala sektorn i förhuvudsak bör de områden, vilka kommu-avse

fått direkt lagstiftat Uppföljningen börett staten.nerna ansvar av avse
resultaten verksamheterna och inte metoderna.av

nämnda proposition pekade regeringenl viktenäven attovan av
följa hur den kommunala verksamheten utvecklas i förhållande till
nationella mål, hur resursforbrukning inom olika områden förändras

hur produktivitet och effektivitet utvecklas.samt
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bedrivskommunala sektornUppföljning verksamheten inom denav
Skolverketsektorsmyndigheterna,former. olikai flera olika De t.ex.

inomstatistikinsamling och uppföljningföroch Socialstyrelsen, svarar
Statistiska centralbyrån SCBansvarsområden.sina respektive svarar

ekonomi detuppgifter kommunernasför insamlingen genomomav
insamling avseendeMotsvaranderäkenskapssammandraget.årliga

vidarebefordrarsedanLandstingsförbundetlandstingen sköts somav
Landstingsför-Kommunförbundet ochSvenskauppgifterna till SCB.

personalstatistik informa-ochregelbundet löne-bundet samlar samt
bedömningar denoch landstingensbl.a. kommunernastion avom

verksamhet.ekonomi, personal ochavseendeframtida utvecklingen
Finans-i uppdragfick i december 1994Statskontoret av

insamlingvissa frågor avseendeutredadepartementet statensatt av
uppgifts-Statskontoret Statensuppgifter från kommunerna. l rapport
det finnspåvisar utredarnafrån kommunerna 1995:1 1,insamling att

vidareinom området. Statskontorettill samordningmöjligheter anser
informationväsentlig del denräkenskapssammandraget utgöratt en av

uppföljningen kommunsek-statligagrunden för denbör avsom vara
nationellajämförelsetalföreslås ocksåverksamhet. 1 attrapportentorns

produktivitetsutvecklingtill positivi syfte bidrautvecklas bl.a. att en
verksamheterna.inom de kommunala

syftesamordningsgruppSCB har våren 1995 är attstartat varsen
finansstatistik omfattarkommunalbehovfånga olika intressenters av

samordnadinnehållsmässigtför tids- ochverkainte landstingen, att en
uppgiftsinläm-medverka till bättreuppgifterinsamling ettsamt attav

Kommunför-från SvenskaSCB,nande. ingår1 representantergruppen
Konkur-StatskontoretSkolverket,Socialstyrelsen,bundet, samt

rensverket.
tillutarbetat förslagSvenska KommunförbundetharUnder 1995 ett

medsyftena95. Ettkommunal baskontoplan, Kommun-Bas avny
för denenhetliga definitionermedverka tillkontoplanen är externaatt

information ochförbättradsedan bidra tillredovisningen. skaDetta en
denmellan olika delarinformation inom ochunderlätta utbytet avav

verksam-ingår dessutomoffentliga sektorn. 951 Kommun-Bas en ny
organisa-använda vilkenska möjlighetsindelning att oavsettsom vara

Verksamhetsindelningenenskilda kommunen valt.tionsstruktur den
nyckeltalverksamhetsrelateradebetydelse för olikahar även typer av

räkenskapssammandraget.hjälpkan fram medtas avsom
projekt i syfteunderLandstingsförbundet har 1995 ett attstartat se

avslutatProjektet skallstatistikproduktionen.och förbättraöver vara
uppmärk-rad problemmotiven för1996. Ett översynen är att enav

finns bl.a.sin lösning.behöver få Detunder årsammats senare som
verksamhetsindel-statistiken, ochekonomiskakvalitetsbrister i den

organisation ochtill dagensinom landstingen behöverningen anpassas
produktivitetsstudierhurskall påvårdformer. Projektet även ge svar
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skall möjliggö-kostnadsjämförelser inom och mellan landstingenoch
ras.

uppföljningenförbättra underlaget för den statligaytterligareFör att
och i fråga kvalitet ochden kommunala verksamheten ekonomin omav

bl.a.krävs dels förbättring jämförbarheten,relevans gemensam-en av
samtliga respektive landsting,begreppsdeñnitioner för kommunerma

uppgiftsinsamlingen.samordning förenkling Endels och avväg-en av
landstingens respekti-ning bör därvid mellan kommunernas ochgöras

information. den här redovisade bakgrundenbehov Motstatens avve
för konkreta förslagunderlag fram kan ligga till grundbör tasett som

bearbetningen de in-till förändringar i uppgiftsinsamlingen isamt av
samlade uppgifterna.

uppgiftUtredarens

till kvalitetfår uppdrag fram konkret förslag hurUtredaren i att ta ett
ekonomiskt relateradejämförbarhet i insamlade ekonomiska elleroch

begreppsdeñnitio-förbättras, bl.a.uppgifter skall gemensammagenom
uppgif-föreslå insamlingUppdraget innefattar också hur denatt avner.

kanlandsting olika myndigheter idagfrån kommuner och görter som
så delsamordnas och förbättras. skallEn strävan att stor somvara en
uppgifter med iårligen återkommande insamlingenmöjligt den avav

inom för, eller i samband med,huvudsak ekonomiskt inslag sker ramen
Även i övrigt börkommunala räkenskapssammandraget.det en sam-

och inne-eftersträvas det gäller tidpunkt, tillvägagångssättordning när
uppgiftsinsamling.håll i olika myndigheters

förslag till lösningarVidare skall utredaren görpresentera som
viss tjänst kostar iuppgifterna jämförbara, vid analys vadt.ex. av en

kostnadsutvecklingen tideneller landstingolika kommuner översamt
verksamhetsområden inom kommunsektorn. kaninom olika Det t.ex.

ellerbarnomsorgen kostar årgälla hur mycket heltidsplats inom peren
förslaghur mycket plats i särskilt boende kostar dygn. De somperen

ställs national-lämnar skall tillgodose de kravutredaren även som
uppgifterhänsyn till de behov statistiskaräkenskaperna, bl.a. med av

i Europeiska unionen.uppkommit i och med medlemsskapetsom
inom Finansdepar-utredaren beakta det arbete pågårDärtill skall som

kommunal redovisning.med utarbeta lagtementet att en om
räkenskapssammandragetuppdraget ingår ocksål övervägaatt om

med vissa statistiska uppgifter verksamhetenbehöver kompletteras om
nyckeltal skalldessa bör utformas för olika formerhur attsamt av

skall kunna användas för uppföljningkunna fram. Nyckeltalentas av
för jämförelserverksamhet nationella målkommunernas samtmot

underlag för uppfölj-kommuner. skall också kunnamellan De utgöra
produktivitetsutvecklingen inom den kommunala sektorn.ning av
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möjligheterna till förbättraVidare skall utredaren undersöka att
insamlingsmetodik,aktualiteten uppgifterna. exempelvisi genom ny

och bearbetningstider.ändrade insamlings-
god kvalitet, jämförbarhet,Utredaren skall därtill belysa hur samt

i dettabibehållas i enlighet med intentionernaaktualitet skall kunna
uppdrag.

förmening krävs särskilda åtgärder nåOm det enligt utredarens att
lagstiftning, skall dettaexempelvis ändradmålet med uppdraget, re-

förslag skall dessutom be-dovisas till regeringen. De presenterassom
statisti-lagstiftning finns det officielladömas utifrån den som om

kansvaret.
berörda statligagenomföras i samarbete medArbetet ska närmast

Kommunförbundet Landstingsförbun-myndigheter Svenska ochsamt
be-sammanhang peka det arbetedet. Regeringen vill i detta som

Landsting-nämnda samordningsgruppendrivs inom den tidigare samt
koppling till föreliggandeprojektgrupp och har nära upp-enens som

drag.
samtliga kommittéerbeakta regeringens direktiv tillUtredaren skall

offentliga åtaganden dir. redovisaoch utredare 1994:23,pröva attatt
redovisa jäm-konsekvenser dir. 1992:50regionalpolitiska samt att

ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124.
omfattar inte Sveriges kyrkokommuner.Uppdraget

Redovisning uppdragetav

redovisas den december 1996. För-Resultatet arbetet skall lsenastav
bör införas och påverkartill förändringar utredarenslag anser somsom

föruppgiftsinsamlingen avseende 1997 års verksamhet, bör presenteras
regeringen ljuliden 1996.senast

Finansdepartementet
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verksamhetsområdenFörslag till och
definitionernyckeltal inkl

2.1 Socialtjänst

verksamhetsområden2.1a Förslag till för

socialtjänst

Förskoleverksamhet
Öppen förskola-
Deltidsgrupper-
Daghem-
Familjedaghem-

Skolbarnsomsorg
Öppen fritidsverksamhet-
Fritidshem/ integrerad skolbarnsomsorg-
Familjedaghem-
Sexårsverksamhet i skolbarnsomsorg-

Individ- och familjeomsorg
Socialbidrag-
Missbrukarvård for vuxna-

lnstitutionsvård
Familjehemsvård
Bistånd boendesom avser
Strukturerad vårdöppen
Övriga insatseröppna

ochBarn ungdomsvård-
lnstitutionsvård
Familjehemsvård
Strukturerad vårdöppen
Övriga insatseröppna
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Familjerätt
Familjerådgivning-
Övrig faderskap,verksamhet vårdnad, adoptionerumgänge,-

Vård och äldreomsorg om
Vård, behandling och service i ordinärt boende-
Vård, behandling och service i särskilt boende inkl beslut boendeom-
Färdtjänst/riksfärdtjänst-
Förebyggande verksamhet-
Boende enligt LSS-
Övriga LSS-insatser boende råd och stöd, ledsagarservice,utom-

kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse
Övrig verksamhet-

Vård funktionshindradeoch omsorg om
Vård, behandling och service i ordinärt boende-
Vård, behandling och service i särskilt boende inkl beslut boendeom-

ärdtjänst/riksfärdtjänstF-
Förebyggande verksamhet-
Boende enligt LSS för barn och ungdom-
Boende enligt forLSS vuxna-
Daglig verksamhet-
Övriga LSS-insatser boende och daglig verksamhet råd ochutom-

stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse, korttidstillsyn och personlig assistans

Övrig verksamhet-

Primärvård
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2.1b Förslag till nyckeltal för socialtjänst

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Omfattningsmått
Antal inskrivna barn invånare 1-12 år 31 decemberper- -
Antal inskrivna barn invånare 31 decemberper- -

3 år1 -
år4 5-
år6

7 9 år-
10 12 år-

Prestationsmått med uppdelning kommunal regi enskildresp
regi

Antal inskrivna heltidsbam inskrivnaantal barn omräknat till-
heltidsbam 31 december

totalt
deltidsgrupper
daghem
familjedaghem förskoleverksamhet
familjedaghem skolbarnsomsorg
fritidshem/ integrerad skolbarnsomsorg
sexårsverksamhet i skolbarnsomsorg

Antal barn, föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, och intevars som-
erhållit barnsomsorgsplats efter 3-4 månaders väntetid

Antal inskrivna heltidsbam årsarbetare iper-
förskola daghem, deltidsgrupper
skolbarnsomsorg fritidshem/integrerad skolbarnsomsorg,
sexårsverksamhet
familjedaghem

Andel årsarbetare med relevant förskollärare,utbildning-
fritidspedagoger, barnskötare i

förskola daghem, deltidsgrupper
skolbarnsomsorg fritidshem, integrerad skolbarnsomsorg,
sexårsverksamhet
familjedaghem

Kostnads-/produktivitetsmått
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iheltidsbarnlokalkostnadexklrespektiveKostnad inkl per-
deltidsgrupper

förskoleverksamhetfamiljedaghem
daghem

skolbarnsomsorgfamiljedaghem
fritidshem/integrerad skolbarnsomsorg

i skolbarnsomsorgsexårsverksamhet
bruttokostnadtotalverksamhet iförKostnad öppen procent av-

Förskoleverksamhet
skolbarnomsorg

socialbidragfamiljeomsorg,ochIndivid-

Omfattningsmått
i olikamedelfolkmängdensocialbidragstagare 100Antal avper-

åldersklasser
svenskaflyktinghushåll,eftersocialbidragshushåll fördelatAntal-

hushållstypefterfödda ochmed utrikeshushåll, hushåll
hushållstyperfor olikamånadersocialbidragstid iGenomsnittlig-

imånader ellermed hjälp 10Socialbidragshushåll procent avmer-
bidragshushållsamtliga

Kostnadsmått
socialbidragutbetaltSumma-

invånareför socialbidragKostnad per-
hushåll,svenskaflyktinghushåll,eftersocialbidrag fördelatUtbetalt-

efter hushållstypfödda ochhushåll med utrikes
bidragshushållsocialbidragUtbetalt per-

imånader ellermed hjälp 10till hushållsocialbidragUtbetalt mer-
hushållstyperför olikabidragsbeloppetdet totalaprocent av

ungdomsvårdochbarnfamiljeomsorg,Individ- och

Omfattningsmått
invånare 31pågående insats 1000ungdomar medbarn ochAntal per-

efter kön och insatstypdecember uppdelad
0 -12 år

år13 17-
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föremålvaritgång under åretnågonoch ungdomarAntal barn som-
efterefter könuppdeladmedelfolkmängden1000för insats per av

insatstyp
12 år0 -

år13 17-

Prestationsmått
öppenvård understruktureradvårddagar iinskrivningar ochAntal ett-

år
ivårddygn under årochinskrivningarAntal ett-

familjehem
LVUinstitution SoL resp

Kostnads-/produktivitetsmått
öppenvårdstruktureradiKostnad vårddagper-

kostnad fortotaliverksamhetför övrigKostnad öppen procent av-
ungdomsvårdenbarn och

i familjehemvårddygnKostnad per-
i institutionvårddygnKostnad per-

vårdgivare ej förenskildkommunal respektiveuppdelningEn görs
insatserövriga öppna

missbrukarvårdfamiljeomsorg,Individ- och

Omfattningsmått
pågående insatsår medi åldern 18 64missbrukareAntal pervuxna --

och insatstypuppdelad efter köndecemberinvånare 311000

undergångnågoni åldern 18 64 årmissbrukareAntal somvuxna --
uppdeladmedelfolkmängden1000föremål for insatsvaritåret avper

och insatstypefter kön

Prestationsmått
öppenvård understruktureradivårddagarinskrivningar ochAntal ett-

ar
under årskyddat boendeoch dygn iinskrivningarAntal ett-

under år ivårddygninskrivningar ochAntal ett-
familjevårdshem

LVMinstitution SoL resp
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Kostnads-/produktivitetsmått
Kostnad vårddag i strukturerad öppenvårdper-
Kostnad dygn i skyddat boendeper-
Kostnad För övrig verksamhetöppen i total kostnad forprocent av-

missbrukarvården
Kostnad vårddygn i familjevårdshemper-
Kostnad vårddygn i institutionper-

En uppdelning kommunalgörs respektive enskild vårdgivare ej för
övriga insatseröppna

Vård och äldreomsorg om

Omfattningsmått
Antal med vård, behandling och service invånare100personer iper

åldersgrupp enligt nedan uppdelad efter kön och boendeformresp
totalt, i särskilt boende och i ordinärt boende l november-

Antal med färdtjänst invånare100 i åldersgrupppersoner per resp
enligt nedan och kön l november-
Antal med LSS-insatser 1000 invånare i åldersgrupppersoner per resp
enligt nedan och kön

Åldergrupper:
totalt

65 74 år-
75 79 år-
80 84 år-
85 89 år-
90- år
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Prestationsmått
i ordinärtårtidsintervall underolikaiAntal hjälptimmar ett resp

driftenskildkommunaluppdelningmedboende ochsärskilt resp

månadnovemberunderhjälptimmarutfördaAntal
tim0
tim9l -
tim10 25-
tim26 49-
tim7950 -
tim11980 -
tim120 -

årunderfärdtjänstmedenkelresorAntal ett
under årriksfårdtjänstmedenkelresorAntal ett

insatsuppdelningmedLSSenligtAntal insatser typ av
novemberstandardklassser 1i olikaboendesärskiltbostäderAndel -

november1flerbäddsrumboende isärskiltAndel personer -

Kostnads-lproduktivitetsmått
boendesärskilti ordinärthjälptimmeKostnad respper

riksfárdtjänstfärdtjänstforenkelresaKostnad respper
for LSS-insatserKostnad personper

enligt LSSfor boendeinsatsKostnad per

funktionshindradeVård och omomsorg

Omfattningsmått
iinvånareserviceochbehandlingvård,medAntal respperpersoner
totalt, iboendeformochefter könuppdeladnedanenligtåldersgrupp

novemberboende 1ordinärtiboende ochsärskilt -
enligtåldersgruppiinvånarefärdtjänstmedAntal respperpersoner

novemberoch könnedan l-
ochnedanenligtåldersgruppiLSS-insatsermedAntal resppersoner

kön

Åldergrupper:
totalt

-19 år
år20-44
år45-64
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Prestationsmått
Antal hjälptimmar i olika tidsintervall under år i ordinärtett resp
särskilt boende och med uppdelning kommunal enskild driftresp

Antal utförda hjälptimmar under november månad
0 tim
1 9tim-
10 tim25-
26 tim49-
50 79 tim-
80 119 tim-

120 tim-

Antal enkelresor med färdtjänst under årett
Antal enkelresor med riksfárdtjänst under årett
Antal insatser enligt LSS med uppdelning insatstyp av
Andel bostäder särskilt boende i olika standardklassser 1 november-
Andel särskilt boende i flerbäddsrum 1 novemberpersoner -

Kostnads-lproduktivitetsmått
Kostnad hjälptimme i ordinärt särskilt boendeper resp
Kostnad enkelresa för färdtjänst riksfärdtjänstper resp
Kostnad for LSS-insatserper person
Kostnad insats för boende med uppdelning barn, ungdomper resp

enligt LSSvuxna
Kostnad insats för daglig verksamhet enligt LSSper
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2.10 Förslag definitionertill för socialtjänst

Förslag till definitioner för barnomsorg enligt SoL

Verksamhet

Förskoleverksamhet
Pedagogisk gruppverksamhet och till barn i åldrarnaomsorg som ges

i form0-6 år förskola, deltidsgrupper, daghem och familje-öppenav
daghem.

Öppen förskola
Öppen pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldrarna år tillO- 6
hemmavarande Föräldrar och barn hos dagbarnvårdare där den peda-
gogiska verksamheten utvecklas personalen tillsammans med bar-av

föräldrar och dagbarnvårdare. Barnen inskrivna i verksam-inteärnen,
heten.

Deltidsgrupper
Institutionell pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i åldrarna
4-6 år. Deltidsgrupper omfattar i regel timmar dag och följertre per
skolans terminssystem.

Daghem
Institutionell pedagogisk gruppverksamhet och för inskrivnaomsorg
barn i åldrarna år. Verksamheten i tillgänglig0-6 princip hela dagenär
och under hela året.

Familjedaghem/förskolebarn
Verksamhet för inskrivna i åldrarnabarn O 6 år. Verksamheten be--
drivs i de flesta fall i dagbamvårdarens hem. Familjedaghem omfattar
också barn inskrivna i s.k. trefamiljsystem där eller familjertvå tre
anställer barnskötare eller motsvarande för familjernasen som ansvarar
barn i någon familjernas hem.av

Skolbarnsomsorg
Pedagogisk gruppverksamhet och under skolfriadenomsorg som ges
delen dagen till skolbarn till och med form12 år i fritids-öppenav av
verksamhet, fritidshem, familjedaghemintegrerad skolbarnsomsorg,
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grundskolaninskrivna ibarnMed skolbarnoch á-årsverksamhet. avses
skollagen.skolform enligtmotsvarandeeller i någon

Öppen fritidsverksamhet
inskrivet idär barnet-12 årför barn i åldrarna 10 inteVerksamhet är

efter-fritidsklubbar,formbedrivs iVerksamhetenverksamheten. av
alternativ tillVerksamhetenoch liknande.middagsverksamhet är ett

årför i åldern 10 12barnintegrerad skolbarnsomsorgfritidshem och -
for barnfritidsverksamhetövrigasamordnas med kommunensoch kan

föreningslivet.medske i samarbetefritidsgård elleroch ungdom

ritidshem/integrerad skolbarnsomsorgF
iskolbarnför inskrivnagruppverksamhetlnstitutionell pedagogisk

integrerade skol-fritidshemmen/denmed 12 år. 1åldrarna till och
skolfria tiden dagendenbarnen underbarnsomsorgen vistas samtav

skolbarnomfattarVerksamheten in-ferier.under lovdagar och även
liknandeeftermiddagsverksamhet ochskrivna i fritidsklubbar, samt

skol-skola ochdärintegrerad skolbarnsomsorginskrivna ibarn
lokalmässigt ellerantingenintegreratsbarnsomsorg gemen-genom

aktiviteter.samma

Familjedaghem/skolbarn
till och medskolbarnfor inskrivnaverksamhet ochPedagogisk omsorg

hem.dagbarnvårdarensfall ii de flestaVerksamheten bedrivs iår.12
därtrefamiljsysteminskrivna i s.k.också barnFamiljedaghem omfattar

motsvarandebarnskötare elleranställereller familjertvå tre somen
familjernas hem.for familjernas barn i någon avansvarar

skolbarnsomsorgenSexårsverksanzhet i
inskrivnagruppverksamhet forintegreradinstitutionellPedagogisk

med äldretillsammansi fritidshembedrivsbarn i åldrarna -6 år5 som
årskursskolundervisningen med 1integrerad ibarn eller ärsom -

liknande.eller 1nollklasserform barnskola,bedrivs iVerksamheten av
ideltidsförskola eller barni traditionellingår inte barnverksamheten

daghemsverksamhetordinarieförsexårsverksamhet inomintern ramen
Är grund-följergrundskolan, dvsinskrivet ibarnets.k. sexårsträning.

grundskolan.verksamhetentillhörskolans läroplan
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Nyckeltal

Inskrivna barn den dec31
Barn har plats den december i daghem, familjedaghem,31 del-som
tidsgrupp eller fritidshem.

Heltidsbarn.
Summan samtliga barns vistelsetid dividerat med tid för heltidsbarn.av

Med heltidsbarn 1,0 0-6 år omsorgstid timmar/vecka.40avses en om

Med heltidsbarn 1,0 7-12 år omsorgstid timmar/vecka20avses en om
Maximal omsorgstid for skolbarn år beräknas utifrån7-12 heltidsom-

timmar/vecka40 minskat med skoltiden/vecka for respek-ärsorg som
tive årskurs.
Maximal vistelsetid for skolbarn i årskurserna 1-6 är:

iBarn årskurs timmar1 20
iBarn årskurs 2 timmar16
i årskursBarn 3 timmar10
i årskursBarn timmar4 8
i årskursBarn 5 timmar6
i årskursBarn 6 timmar4

barn inskrivetEtt i deltidsforskola beräknas heltidsbarn0,33 ettsom av
0-6 år.

Årsarbetare

Begreppet jämförbarhetsmâtt på arbetskraftens omfattning.ettavser
Årsarbetare hur många anställda skulle funnits alla arbe-anger som om
tade heltid. Antalet årsarbetare/antalet heltidstjänster räknas fram med
hjälp den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade ochav
arbetade timmar for timav1önade.För timavlönade beräknas årarbet-
sarsiffran utifrån antal arbetade timmar under mätmånaden 165.genom

heltidstjänstEn halvtidstjänst100 % Således50 % läggsär ären osv.
två tjänster med sysselsättningsgrad 60 till% 40 %resp samman en
heltidstjänst.

Kommunal drift
Verksamhet kommunen har övergripande för och därettsom ansvar
verksamheten drivs i kommunens regi.egen
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driftEnskild
For, ochövergripandeharVerksamhet kommunen ett somansvarsom

föräldrakoopera-formikommunen,urföraredrivs andra än t.ex. avav
föreningsform, företags-idrivenpersonalkooperativ, verksamhettiv,

verksamhetstiftelseform. Hit räknasocheller ävenform och bolags-
enskilddriven iverksamhetdriftenSvenska kyrkan. Fördriven avav

ersättning.bidrag ellerlämnar kommunenregi

Kostnad
konsumtion. De-för kommunenskostnaderMedkostnader egenavses

intäkterbruttodriftskostnader minus internakostnaderñnitionen är
landsting. Frånochkommunerverksamhet till andraförsäljningoch av

transaktionersådana internasåledeseliminerasbruttokostnaderna som
lands-ochmellan olika kommunerochförvaltningarmellan olikasker

ting.
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familjeom-individ ochtill definitioner förFörslag
sorg

Verksamhet

Socialbidrag
och behand-utgifter för vårdekonomiskt bistånd, exkl.Härmed avses

icke flyktingar kommu-eller i familjehem, tillling institution som
bor ellerför tillförsäkramed stöd 6 § SoL att sompersoneravnen ger

Även ekonomiskt bistånd tilllevnadsnivå.skäligvistas i kommunen en
ochtillfälligt vistas i kommunenutländskasvenska eller sompersoner

nödsituation skall medräknas.ekonomiskbefinner sig i akutensom
arbetstillståndmed uppehålls- ochErsättningar till flyktingar som ges

introduktionsersätt-lagen 1992:1068ellermed stöd 6 § SoL omav
räknas däremotandra utlänningarför flyktingar och vissaning som

flyktingmoltagande.

Missbrukarvård
formtill missbrukare isocialtjänstenoch stödVård avger vuxnasom

boende, struktu-familjehemsvård, biståndinstitutionsvård, avsersom
ochrerad vård insatser.övriga öppnaöppen

Institutionsvård
behandling/arbete/arbetsträning etceller rehabiliteringVård som ges

ellerfrivillig vård eller med stöd 4 13 §med stöd 6 § SoL avav --
missbrukare ellerdygnet HVBtvångsvård till iLVM runtvuxna- -

liknande utomlands.

Familjehemsvård
behandling/arbete/arbetsträning etceller rehabiliteringVård som ges

med stöd 27 §eller LVMmed stöd frivillig vård6 § SoL avav -- -
familjehem.tvångsvård till missbrukare dygnet iruntvuxna-

boendeBistånd som avser
skyd-missbrukareinsatser tillIndividuellt beslutade som avservuxna

bistånd.med stöd SoLdat boende och 6 § somsom ges av

fåri vilka de boendeboendeformerMed skyddat boende sådanaavses
boende omfattarboende. Skyddatstöd personal för klara ett egetattav
inackorderings-kategoriboende,boendeformer: gruppboende,följande
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hem, korttidshem, jourlägenhet, härbärge, träningslägenhet, övergångs-
lägenhet, "sociala kontrakt" och hotell. t

Strukturerad vårdöppen
Individuellt beslutad vårda stöd och behandling i strukturera-som ges
de öppenvårds-program till missbrukare med stöd 6 § SoL.vuxna av
Programmen normalt schemalagda och tidsbegränsade. Klienternaär är
inskrivna i verksamheten. kaninsatserna arbete och utbild-även avse
ning.

Övriga insatseröppna
Övriga insatser inom socialtjänsten boende elleröppna som avser
strukturerad vård och till missbrukare. Hit räknasöppen som ges vuxna
individuellt beslutad stöd och behandling med stöd 6 § SoLsom ges av
och utförs socialsekreterare, behandlingsassistent, hemmahossom av
eller dylikt. Exempel sådan verksamhet terapi eller deltagande iär
samtalsgrupp och övriga former stödinsatser kontaktpersonav som

Ävenenligt lO § SoL. verksamhet individuella beslut ochutan utan
krav inskrivning rådgivningsverksamhet vid alkohol- ochsom nar-
kotikamottagningar och dagcentraler stöd till frivilliga organisa-samt
tioner med huvudsaklig inriktning missbrukare räknas hit.vuxna

ungdomsvårdBarn- och
Vård och stöd socialtjänsten till barn och ungdomar i formsom ger av
institutionsvård, familjehemsvård, strukturerad vård och övrigaöppen

insatser.öppna

Institutionsvård
Vård eller rehabilitering behandling/arbete/arbetsträning etc som ges
med stöd 6 frivillig§ SoL vård eller med stöd eller3 6 §av av- -

tvångsvårdLVU till barn och ungdomar dygnet HVB-hem,irunt- -
barnpsykiatrisk klinik, behandlingshem, sjukhem för psykiskt sjuka
barn och ungdomar.

Familjehemsvård
Vård eller rehabilitering behandling/arbete/arbetsträning etc som ges
med stöd frivillig6 § SoL vård eller med stöd tvångs-LVUav av- - -
vård barn och ungdomar dygnet familjehem.iruntav-

Strukturerad vårdöppen
Individuellt beslutad vård-, stöd och behandling i strukturera-som ges
de öppenvårds-program för barn och ungdomar stödmed 6 § SoL.av
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ungdo-ochtidsbegränsade. Barnenschemalagda ochProgrammen är
utbildningkanverksamheten. insatsernainskrivna i ävenär avsemarna

arbete.och

Övriga insatseröppna
Övriga ungdomsvårdochbarn-socialtjänstensinominsatseröppna

ochtill barn-ochvårdstrukturerad öppen ung-gessomavsersom
behandlingstöd ochbeslutadindividuelltHit räknasdomar. gessom

behandlings-socialsekreterare,utförsochmed stöd 6 § SoL avsomav
verksamhetsådanExempeldylikt. ärhemmahos ellerassistent,

stödinsat-formerövrigasamtalsgrupp ochdeltagande iellerterapi av
ÄvenLVU.eller 22 §enligt § SoLkontaktperson/-familj 10somser

inskrivningoch kravindividuella beslutverksamhet utanutan som
familjecenterochungdomsmottagningarvidrådgivningsverksamhet
inriktninghuvudsakligmedorganisationerfrivilligastöd tillsamt

hit.räknasungdomarbarn och

Övrig verksamhet
familjeomsorgochindivid-socialtjänstensinomVerksamheter som

missbrukareekonomisktandratill samtän vuxnapersoner,svagages
far illa.ungdomarbam och som

Familjerätt
iFöräldrabalken och SoLstödutför medsocialtjänstenArbete avsom

fastställandeverksamhetochfamiljerådgivningform övrig avsomav
samarbetssamtalfaderskap, mm.

Familjerådgivning
social-konflikterochsamlevnadsproblemavseendeRådgivning som

och andrasamboendemakar,familjer,tillskyldigtjänsten är att parge
med stöd SoL.av

Övrig verksamhet
yttrandensamarbetssamtal,faderskap,fastställandeHärmed avavses

vårdnad, boendeavtaladoptioni ärendentill rör samträtten omsom
och umgänge.
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Nyckeltal

Socialbidrag
icke flyktingarNyckeltalen omfattar förutom socialbidrag till även

flyktingar docksocialbidrag introduktionsersättning tilloch ge-som
särredovisas.nomgående kommer att

Socialbidragstagare
får socialbi-i de hushållSocialbidragstagare samtligaär personer som

drag.

.Sbcialbidragshushåll
fårHushåll minst socialbidrag.i vilket en person

födda exkl flyktingarHushåll med utrikes
make/maka ellereller registerledarensHushåll där registerledaren

Sverige.samboende född i landär änannat

Flykting
Sverige ochoch arbetstillstånd iAsylsökande fått uppehålls- somsom

då till-kalenderår efter det kalenderårhaft detta tillstånd i högst tre
ståndet beviljades.

lyktinghushâl lF
make/maka ellereller registerledarensHushåll där registerledaren

flykting.samboende är

Hushållstyp
För beskriva de olika hushållensanvändsTermen att personsamman-

Följande hushållstyper finns:sättning.
hemmavarande barn under 18 årensamstående män utan-
hemmavarande barn under 18 årensamstående medmän-

underhemmavarande barn 18 årensamstående kvinnor utan-
barn under årkvinnor med hemmavarande 18ensamstående-
under århemmavarande barn 18makar/samboende utan-
under årmed hemmavarande barn 18makar/samboende-

med enbart barn under 18 år,räknas hushållövriga hushåll. Hit a-
där inga ingår.vuxna

Registerledare
årsocialbidragshushåll 18varjeFör överperson somanges en vuxen

flyktinghushåll,hushåll, framföralltregisterledare. vissaså kallad 1
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förekommer inga endast barn under dessa fall blir18 år. Iutanvuxna
registerledare.någon dessaav

Utbetalt socialbidrag
under året utbetalt socialbidrag avdrag for influtnaSumman utanav

ersättningsbelopp från enskilda eller från staten.personer

Medelfolkmängd
folkmängden enligt registret totalbefolkningenSumman vidöverav - -

divideratårets början och årets slut med tvâ.

Missbrukarvård
Pågående den december31insats

insats for vilken det finns gällande beslut den dagen,En ett oavsett om
effektueratbeslutet den dagen eller inte.var

Föremål för någon gång under åretinsats
missbrukare berörts insats underVuxna året, insat-oavsettsom av om

påbörjats under året eller inte.serna

Inskrivningar under året
Med inskrivning här intagningstillfalle. Alla inskrivningar underavses

räknas inskrivningenåret påbörjats före årets början elleroavsett om
avslutats efter årets slut eller inte.

Vårddygn/vårddagar
Antal Vårddygn/vårddagar under räknas endast deåret dagar/dygnmen

fysisktklienten närvarande på hemmet eller på permissionernär är
eller sjukhusvistelser. Både inskrivnings- utskrivningsdagoch medräk-

inskrivning och utskrivning sker dag, räknas baraOmnas. samma en
dag.

Kommunal drift/Offentlig vårdgivare
Verksamhet kommunen har övergripande för och därettsom ansvar
verksamheten drivs i kommunens regi.egen

Enskild drift/Enskild vårdgivare
för,Verksamhet kommunen har övergripande ochettsom ansvar som

drivs andra urförare kommunen, i form brukarkooperativ,än t.ex.av av
företagsfonnpersonalkooperativ, verksamhet driven i föreningsfonn,

och bolags- eller och stiftelseform. Hit verksamhet drivenräknas även
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enskild regiverksamhet driven idriftenSvenska kyrkan. Förav av
ersättning.kommunen bidrag ellerlämnar

Kostnad
konsumtion.for kommunens De-Med kostnader kostnader egenavses

interna intäkterbruttodriftskostnader minusñnitionen kostnader är
landsting. Frånkommuner ochoch försäljning verksamhet till andraav

interna transaktionerbruttokostnadema elimineras således sådana som
olika kommuner och lands-förvaltningar och mellansker mellan olika

ting.

ungdomsvårdochBarn-
Pågående den december31insats

finns gällande beslut den dagen,insats för vilken detEn oavsettett om
eller inte.beslutet effektuerat den dagenvar

Föremål för någon gång under åretinsats
under insatsernaoch berörts insats året,Barn oavsett omunga som av

påbörjats under eller inte.året

Insatstyp
redovisningen:Följande insatser ingår i

vård medindividuellt beslutadStrukturerad vård, öppenöppen som ges
behandlingsassis-och utförs socialsekreterare,stöd 6 § SoLav som av

kontaktperson/-familj eller 22 § LVU,eller dylikt, enligt 10 § SoLten
institutionsvård enligt SoLfamiljehemsvård enligt SoL LVU, respresp

LVU.

Inskrivningar under året
inskrivningar underintagningstillfálle. AllaMed inskrivning häravses

före början ellerräknas inskrivningen påbörjats åretsåret oavsett om
avslutats efter slut eller inte.årets

Vårddygn/vårddagar
dagar/dygnräknas endast deAntal Vårddygn/vårddagar under året men

ellerfysiskt närvarande hemmet inkl permissionerklienten pånär är
medräknas.inskrivnings- och utskrivningsdagsjukhusvistelser. Både

dag.utskrivning dag, räknas barainskrivning och skerOm ensamma

Kommunal drifi/ Offentlig vårdgivare
for och därVerksamhet kommunen har övergripandeett ansvarsom

i kommunens regi.verksamheten drivs egen
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Enskild drift/ Enskild vårdgivare
Verksamhet kommunen har övergripande för, ochettsom ansvar som
drivs andra urforare formkommunen, i brukarkooperativ,än t.ex.av av
personalkooperativ, foreningsform,verksamhet driven i Foretagsform

bolags-och eller och stiftelsefonn. Hit räknas verksamhet drivenäven
Svenska kyrkan. driftenFör verksamhet driven i enskild regiav av

lämnar kommunen bidrag eller ersättning.

Kostnad
Med kostnader kostnader for kommunens konsumtion. De-avses egen
ñnitionen kostnader bruttodriftskostnader minus interna intäkterär
och försäljning verksamhet till andra kommuner och landsting. Frånav
bruttokostnaderna elimineras således sådana interna transaktioner som
sker olika förvaltningarmellan och mellan olika kommuner och lands-
ting.
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vårdför ochdefinitionerFörslag till omsorg om

åräldre 65 w-

definieradedefinition finnstill respektiveKursiverade 0rd i texten
ställe i förteckningen.annat

Verksamhet

Vård, boendeservice i ordinärtbehandling och
omvårdnad med stödochFöljande serviceHänned avsom gesavses

sjukvårdlagen tilloch HSLoch/eller hälso-socialtjänstlagen SoL
ordinärt boende."äldre bor iår eller65personer som

social hemhjalp
hemsjukvård
dagverksamhet
korttidsvård

förebyggande verksamhet.
anhörigbidrag

Ordinärt boende
till skill-eller motsvarandeflerbostadshus, hemBoende i vanliga egna

från boendeformer.nad särskilda

Social hemhjälp
sysslor ochmed dagligabiståndsbeslutad hjälp, enligt SoL,Individuellt

personlig omvårdnad i bostaden.

Hemsjukvård
distrikssköterskor,utförs kommunensSjukvård i bostaden un-som av

vårdbiträden. Vår-ocharbetsterapeuter, sjukgymnasterdersköterskor,
under längre tid.den kontinuerlig och bedöms pågåär en

Dagverksamhet
i form be-enligt eller HSL,Individuellt biståndsbeslutat stöd SoL av
under dagtid.gemenskaphandling, rehabilitering, sysselsättning, m m.

Korttidsvård
i form tids-eller HSL,Individuellt biståndsbeslutat stöd enligt SoL av

omvårdnad.rehabilitering ochförenat medbegränsat boende te.x.
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verksamhetFörebyggande
Öppen dyl. ochträfflokaldagcentral,drivs iverksamhet som0som

Verksamheten kaninskrivning.ellerindividuellt beslutinte kräver t ex
ochsysselsättning-fotvård,hår- ochkaffeservering,omfatta ochmat-

studieverksamhet m m.

Anhörigbidrag
ellerfyllt årtill den 65kommunenEkonomiskt bidrag somavsom ges
skallpensionärenförpension. Bidragetformuppbär någon attgesav

hjälp i hemmet.för utfördanhörig/närståendebetala

boende-särskildavård, service iochbehandlingBoende,
SoLformer enligt

omvårdnadochföljande serviceboende,Härmed utöver som gesavses,
iboreller äldre65 årtilloch/eller HSLmed stöd SoL sompersonerav

boendeformer."särskilda
hemhjälpsocial

hemsjukvård
dagverksamhet
korttidsvård

verksamhetförebyggande

boendeformerSärskilda
omvård-ochboendeformer förför särskilda serviceSamlingsbegrepp

särskild service.bostäder mednad och

omvårdnadochför serviceboendeformerSärskilda
för äldreskall inrättaenligt § SoL20Boendeformer kommunernasom

omfat-skallboendet. Vid dessastöd isärskiltmed behov avpersoner
innefattardygnet Begreppetvård kunnatande service och runt. ages
gruppboendeservicehus,ålderdomshem,tidigare benämntsvad som

och sjukhem.

Färdtjänst
fysisk ned-med stöd SoL,Persontransponer, asom p gpersonerav

svårigheteravsevärdaharkan ellerskäl intesättning eller andra attav
färdtjänstkommunikationer. Föreller privataanvända allmänna ettges

viss mängdgenerellt tillstånd resor.ensom avser

Riksfärdtjänst
utanför dettillstödEkonomiskt bidrag, med SoL, persontransporterav

färdtjänst åtgeografiska området för kommunena g asom ppersoner
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fysisk nedsättning eller andra skäl inte kan eller har avsevärda svå-av
righeter använda allmänna eller privata kommunikationer.att Resor
med riksfärdtjänst kan företas med allmänna kommunikationer eller
med specialfordon. Bidraget mellanskillnaden mellan kost-utgörs av
naden för den den funktionshindrade har möjlighettransport som att
utnyttja sitt funktionshinder och normala resekostnaden med tåg ip g a
andra klass for motsvarande riksfárdtjänstFör tillståndetten resa. ges
för varje enskild resa.

Boende beslutat enligt LSS
Pennanent boende i bostad med särskild service för ellervuxna annan
särskilt anpassad bostad för beslutat med stöd lagen stödvuxna av om
och service till vissa funktionshindrade LSS.

Övriga insatser beslutade enligt LSS
Härmed följande kommunala insatser enligt 9 § LSS kanavses som
begäras tillhör lagens personkrets:av personer som

råd och stöd
ledsagarservice
kontaktperson
avlösarservice
korttidsvistelse

Personkrets omfattar1 med utvecklingsstörning ochpersoner persn--
med autism eller autismliknande tillstånd.ner

Personkrets 2 omfattar med betydande och bestående be-perspner-
gåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i ålder, föran-vuxen
ledd våld eller kroppslig sjukdom.yttreav
Personkrets 3 omfattar med varaktiga fysiska eller psykiskapersoner-
funktionshinder uppenbart inte beror normalt åldrande, desom om

och förorsakarär betydande svårigheter i denstora dagliga livsföringen
och därmed omfattande behov stöd eller service.ett av

Råd och stöd
Rådgivning och personligt stöd enligt 9 § l LSSannat p

Ledsagarservice
Personlig service anpassad till indivuduella behov besöka vän-attsom

delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet enligt 9 § 3 LSSetc.ner, p
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Kontaktperson
tillgodoseochlivsjälvständigtunderlättaförstödPersonligt ettatt

eller behöversaknasanhörigkontaktmedmänniskabehovet närenav
LSS.enligt 9§ 4kompletteras p

Avlösarservice
omvårdna-tillfälligtnärståendeelleranhörig övertarAnnan änperson

LSS.enligt §p 5bostaden 9den i

Korttidsvistelse
enligtdyl 9lägervistelseStödfamilj,korttidshem,iTillfällig vistelse o

§p6LSS.
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Förslag vårdtill definitioner för och omsorg om
funktionshindrade år64-

Kursiverade 0rd i till respektive definition finns definieradetexten på
ställe i förteckningen.annan

Verksamhet

Vård, behandling och service i ordinärt boende
Härmed följande service och omvårdnad med stödavses som ges av
socialtjänstlagen SoL och/eller hälso- och sjukvårdslagen HSL till

fysisktmed eller psykiskt funktionshinder 65 åränpersoner yngre som
bor i ordinärt boende:

social hemhjälp
hemsjukvård
dagverksamhet
korttidsvård
anhörigbidrag

förebyggande verksamhet.

Ordinärt boende
Boende i vanliga flerbostadshus, hem eller motsvarande till skill-egna
nad från särskilda boendeformer.

Social hemhjälp
Individuellt biståndsbeslutad hjälp, enligt SoL, med dagliga sysslor och
personlig omvårdnad i bostaden.

Hemsjukvård
Sjukvård i bostaden utförs kommunena distrikssköterskor,som av un-
dersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och vårdbiträden. Vår-
den kontinuerlig och bedöms pågåär under längre tid.en

Dagverksamhet
Individuellet biståndsbeslutat stöd enligt ellerSoL i formHSL, be-av
handling ,rehabilitering.sysselsättning, gemenskap under dagtid.m m

Korttidsvård
Individuellt biståndsbeslutat stöd enligt SoL eller HSL, i form tids-av
begränsat boende förenat med rehabilitering och omvårdnad.t.ex.
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Anhörigbidrag
Ekonomiskt bidrag kommunen till den fyllt 65 år ellersom ges av som
uppbär någon form pension. Bidraget for pensionären skallattav ges
betala anhörig/närstående for utförd hjälp i hemmet.

Förebyggande verksamhet
Öppen verksamhet drivs i dagcentral, träfflokal dyl. ochsom 0 som
inte kräver individuellt beslut eller inskrivning. Verksamheten kan t ex
omfatta och kaffeservering, hår- och fotvård, sysselsättning- ochmat-
studieverksamhet m m.

vård,Boende, behandling och service i särskilda boende-
former enligt SoL
Härmed boende, följande service och omvårdnadutöveravses, som ges
med stöd SoL och/eller HSL till med fysiskt och/ellerav personer
psykiskt funktionshinder 65 år bor i särskilda boende-änyngre som

former:
social hemhjälp
hemsjukvård
dagverksamhet
korttidsvård

förebyggande verksamhet

Särskilda boendeformer
Samlingsbegrepp för särskilda boendeformer for service och omvård-
nad bostäder med särskild service.samt

Bostäder med särskild service
bostäder kommunerna skall inrätta enligt 21 § SoL försom yngre per-

med funktionshinder har betydande svårigheter i sin livsfö-soner som
ring. Vid dessa bostäder skall omfattande service och vård kunna ges
dygnet runt.

Färdtjänst
Persontransporter, med stöd SoL, åt fysisk ned-av personer som p g a
sättning eller andra skäl inte kan eller har avsevärda svårigheter attav
använda allmänna eller privata kommunikationer. färdtjänstFör ettges
generellt tillstånd viss mängdsom avser en resor.
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Riksfärdtjänst
utanför dettillstöd SoL,Ekonomiskt bidrag, med persontransporterav

färdtjänstför kommunensgeografiska området personer som p g a
avsevärda svå-eller harskäl inte kaneller andrafysisk nedsättning av

kommunikationer. Resoreller privataallmännarigheter användaatt
ellerkommunikationermed allmännaföretasmed riksfárdtjänst kan
kost-mellanmellanskillnadenBidragetspecialfordon.med utgörs av

möjlighetfunktionshindrade hardenförnaden den atttransport som
med tåg iresekostnadennormalafunktionshinder ochutnyttja sittp ga

tillståndriksfärdtjänstmotsvarande Förandra klass för ettgesresa.en
varje enskildför resa.

LSSenligtBoende för vuxna
ellerservice försärskildi bostad medboendePermanent vuxna annan

stödlagenstödbeslutat medbostad försärskilt anpassad omavvuxna
9 LSS.funktionshindrade 9 §service till vissaoch p

LSSenligtungdomarför ochBoende barn
förservicemed särskildbostadeller iboende i familjehemPermanent
tilloch servicestödlagenmed stödungdomar beslutatbarn och omav

LSS.funktionshindrade 9 § 8vissa p

Övriga LSSbeslutade enligtinsatser
kanenligt § LSS9kommunala insatserföljandeHärmed somavses

personkrets:tillhör lagensbegäras somav personer
råd och stöd
personlig assistans
ledsagarservice
kontaktperson
avlösarservice
korttidsvistelse
korttidstillsyn
daglig verksamhet.

ochutvecklingsstörningmedomfattarPersonkrets 1 perso-personer-
tillstånd.autismliknandeellermed autismner

bestående be-ochbetydandemedomfattarPersonkrets 2 perspner-
föran-ålder,hjärnskada ifunktionshinder eftergåvningsmässigt vuxen

kroppslig sjukdom.ellervåldledd yttreav
psykiskaellervaraktiga fysiskamedomfattarPersonkrets 3 personer-

åldrande, denormaltuppenbart inte berorfunktionshinder omsom
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och förorsakar betydande svårigheterär i den dagliga livsföringenstora
och därmed omfattande behov stöd eller service.ett av

Råd och stöd
Rådgivning och personligt stöd enligt 9 § l LSS.annat p

Personlig assistans
biträde personlig assistent eller ekonomiskt tillstöd skäliga kostna-av
der för sådan assistans, till den del behovet inte täcks assi-av som av
stansersättning enligt lagen 1993:389 assistansersättning. enligt 9om
§ 2 LSSp

Ledsagarservice
Personlig service anpassad till individuella behov besöka vän-attsom

delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet enligt 9 § 3 LSS.etcner, p

Kontaktperson
Personligt stöd för underlätta självständigt liv och tillgodoseatt ett
behovet medmänniska anhörigkontakt saknas eller behövernärav en
kompletteras enligt 9 § LSS.4p

Avlösarservice
Annan anhörig eller närstående tillfälligtän omvårdna-övertarperson
den i bostaden enligt 9 § 5 LSS.p

Korttidsvistelse
Tillfällig vistelse i korttidshem, Stödfamilj, lägervistelse dyl. enligt 9o
§ 6 LSSp

Korttidstillsyn
Tillsyn skolungdom 12 år utanför det hemmet i anslut-överav egna
ning till skoldagen under lov enligt 9 § 7 LSS.samt p

Daglig verksamhet
Sysselsättning för i yrkesverksam ålder saknar förvärvs-personer som
arbete och inte deltar i utbildning enligt 9 § lO LSS.p
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Nyckeltal

lüälptitntnar
för planering,exklusive tidvårdtagarenUtförd hjälptid hos etc.resor,

boendeformersärskildaStandardklassiñeringStandardklcivser- av
flerbäddsrum-

kökkokvrå/-skåp ellerl utanrum-
med kokvrå/-skåpl rum-

kokvrå/-skåpfler medeller2 rum-
och kökl rum-
och kök2 rum-

kökflera ocheller3 rum-

eller andrameddelas änBostad/rumFlerbäddsrunz personerannan-
anhörig.maka/make/sammanboende eller näraannan

vårdgivaredrift/ OffentligKommunal
för och därövergripandeharkommunenVerksamhet ett ansvarsom

regi.drivs i kommunensverksamheten egen

Enskild vårdgivaredrift/Enskild
ochför,övergripandeharkommunenVerksamhet ett somansvarsom

brukarkooperativ,i formkommunen,urforaredrivs andra än t.ex. avav
företagsformforeningsform,driven iverksamhetpersonalkooperativ,

verksamhet drivenstiftelseform. Hit räknasochelleroch bolags- även
enskild regidriven iverksamhetdriftenSvenska kyrkan. För avav

ersättning.bidrag ellerlämnar kommunen

Årsarbetare
jämförbarhetsmått omfattning.arbetskraftensBegreppet ettavser

Årsarbetare alla arbe-skulle funnitsanställdahur många omsomanger
fram medheltidstjänster räknasårsarbetare/antaletAntalettade heltid.

månadsavlönade ochförsysselsättningsgradenden faktiskahjälp av
beräknas årarbet-timavlönadetimavlönade.för Förarbetade timmar

mätmånaden 165.underarbetade timmarantalsarsiffran utifrån genom
Således läggshalvtidstjänst 50 %heltidstjänst 100 % ärEn är osv.en

till%60 % 40sysselsättningsgradtjänster medtvå samman enresp
heltidstjänst.
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Kostnad
Med kostnader kostnader för kommunens konsumtion. De-egenavses

bruttodriftskostnader interna intäkterñnitionen kostnader minusär
och landsting.och Försäljning verksamhet till andra kommuner Frånav

interna transaktionerbruttokostnaderna elimineras således sådana som
Förvaltningar kommuner och lands-sker mellan olika och mellan olika

ting.
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2.2 Skolsektorn

verksamhetsområden2.2a Förslag till för

skolsektorn

Grundskola

Särskola

Grundsärskola-
Träningsskola-

Gymnasieskola kommun och landsting

Gymnasiesärskola

Komvux
Grundläggande vuxenutbildning-
Gymnasial vuxenutbildning-
Påbyggnadsutbildning-

Särvux

Grundsärskola-
Träningskola-
Gymnasiesärskola-

Svenska för invandrare SFI
-
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nyckeltal för skolsektorn2.2b Förslag till

Grundskola

huvudmannens skoloro

Omfattningsmått
Antal elever i huvudmannens skolor-

Prestationsmått
Andel elever %-

i hemspråksundervisning
Sv2-undervisningi

med pedagogisk utbildningAndel lärare %-

Kostnads-lproduktivitetsmått
Kostnad elev:per-

totalt
undervisning
lokaler
läromedel/utrustning
övrigt

eleverAntal lärare heltidstjänster l00per-

Resultatmått
andel elever saknar betyg i någotOfullständigt slutbetyg, % som-

ämne
Övergångsfrekvens gymnasieskolantill-

exkl individuella program
individuellainkl program

åkMedelbetyg i 9-

folkbokförda i kommunenelevero

Omfattningsmått
iAndel elever folkbokförda kommunen %-

i kommuns grundskolaannan
i fristående skolor
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Kostnads-lproduktivitetsmátt
elev i fristående skolorKostnad per-

Särskola och gymnasiesärskola

Omfattningsmátt
Antal i huvudmannens skolorelever-

i och träningsskolagrundsärskola
i gymnasiesärskola

Andel elever folkbokförda i kommunen%-
i grundsärskola och träningsskola

gymnasiesärskolai

Prestationsmått
och individAndel integrerade elever % grupp-

Andel lärare med%-
pedagogisk utbildning
specialpedagogisk utbildning

Kostnads-Iproduktivitetsmått

fördelat särsko-i huvudmannens skolorKostnad elevper-
la/träningsskola och gymnasiesärskola

totalt
undervisning
lokaler
läromedel/utrustning
övrigt

Resultatmått
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Gymnasieskola
huvudmannens skoloro

Omfattningsmått
Antal elever i huvudmannens skolor-
Andel elever från kommun% annan-
Andel elever %-

och samhällsvetenskapliganatur- program
individuella program
övriga yrkesinriktadeprogram

Prestationsmått
Andel lärare med pedagogisk utbildning%-

IproduktivitetsmåttKostnads-
Kostnad elev:per-

totalt
undervisning
lokaler
läromedel/utrustning
övrigt

Antal heltidstjänster eleverlärare 100per-

Resultatmått v
for vissaMedelbetyg avgångna elever programper-

Andel elever med ofullständiga betyg%-
med mindre studiekurs

saknar betyg i något ämnesom
Andel elever % som-

avbröt studierna
studieväg/programbytte

folkbokförda i kommunenelevero

Omfattningsmått
elever folkbokförda i gickAndel kommunen som-

kommuns gymnasieskolaannan
landstingskommunal gymnasieskola
fristående gymnasieskola
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Andel sökande folkbokförda i kommunen%-
intagna forstahandsval

intagna

Andel elever på:%-
och samhällsvetenskapliganatur- program

individuella program
övriga program

/produktivitetsmåttKostnads-
Kostnad, totalt elev folkbokförd i kommunenper-
Utbetald ersättning elev iper-

kommuns gymnasieskolaannan
landstingskommunal gymnasieskola
fristående gymnasieskola

Resultatmått
Overgångsfrekvens till högskolan inom efter% 3 år avslutad ut--

bildning i gymnasieskolan

Komvux

huvudmannens skoloro

Omfattningsmått
Antal elever-

i huvudmannens skolor
omräknat till heltidsstuderande

Antal kursdeltagare-
Antal kurser elevper-
Andel elever %-

i grundläggande vuxenutbildning
i gymnasial vuxenutbildning
i påbyggnadsutbildning

Prestationsmått
Andel invånare 20-64 år % deltar i komvuxsom-
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Kostnads-Iproduktivitetsmátt
gymnasialoch påbyggnadsKostnad grundläggande vuxenut-resp-

bildning särredovisas
totalt

heltidsstuderandeper
heltidsstuderande beräknatheltidstjänster 100Antal lärare per an--

tal

Resultatmått
i gymnasial vuxenutbildning eller påbygg-Andel kursdeltagare %-

under läsåretnadskurser som
slutfört kurs
avbrutit kurs

utbildningfanns i pågående

folkbokförda i kommunenoelever

Kostnads-Iproduktivitetsmått
folkbokförd i kommunentotalt heltidsstuderande elevKostnad, per-

Särvux

huvudmannens skoloro

Omfattningsmått
i huvudmannens skolorAntal elever-

Andel elever %-
grundsärskolenivâ
träningsskolenivå
gymnasiesärskolenivå

Prestationsmått
elever undervisningsgruppAntal per-

Andel lärare % med-
pedagogisk utbildning
specialpedagogisk utbildning
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Kostnads-lproduktivitetsmått
Kostnad elev:per-

totalt
elever100heltidstjänsterAntal lärare per-

Resultatmått

SFIför invandrareSvenska -

Omfattningsmått
mätveckavissvidAntal elever-

Prestationsmátt
utbildningpedagogiskmedAndel lärare %-

helårselevAntal timmar per-

produktivitetsmåttKostnads-och
Kostnad:-

totalt
eleverheltidstjänster 100Antal lärare per-

Resultatmått
Andel elever % som

Sfi-nivånoch uppnåttutbildningenavslutat
utbildningenavbrutit

utbildningpågåendefanns i
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skolsektornfördefinitionertill2.20 Förslag

Grundskola
skolorhuvudmannens-

Omfattningsmått
skolorhuvudmannensAntal elever i

åroktoberden 15Totala antalet elever resp

Prestationsmått
hemspråksundervisningAndel elever %i i

hemsprâksundervisning ochideltarsamtliga eleverAndel somav
hemspråketstudiehandledning/eller

Sv2-undervisningeleveriAndel % i
and-i svenskai undervisningdeltarsamtliga eleverAndel somsomav

raspråk.

utbildningpedagogiskmedlärareAndel %i
pedagogisknågonheltidstjänster, hartillomräknatAndel lärare, som
förklaratstidigarelikställtsharutbildning. Med dessa personer som

haft for-lärartjänster ochregleradestatligtbehöriga till sompersoner
behörig lärare.ordnande som

Kostnads-lproduktivitetsmått
elevKostnad per

totalt-
skolmålti-läromedel,undervisning,administration,kostnaden ingårI

personalutbildningskolbibliotek,lokaler, SYO,elevvård, samtder,
total-skolskjutsar ingår inte. DennaförKostnaderkostnader.övriga

integreradeinklantalet elever,medeltaletmeddivideraskostnad av
antalet eleverochföre redovisningsåretåretoktsärskoleelever, den 15

redovisningsåret.oktden 15
undervisning°

dividerataktivitetertimplanebundnaochfor samtliga läro-Kostnad
elever.med antalet

lokaler
fastighetssköt-inklgrundskolans verksamhetforfor lokalerKostnader

med antaldivideratingår ejvaktmästartjänsterövrigase1,städning
elever.

läromedel/zztrustning-
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Kostnad för läroböcker och tryckt material, utrustning inkl kapi-annat
tal- och servicekostnad, forlöner institutionstekniker, studiebesök,
lägerskolor dividerat med antalet elever.mm,

övrigt-
Totalkostnad minskad med kostnad för undervisning, lokaler,läromedel

Antal lärare/heltidstjänster/ elever100per
Antalet lärare omräknas till heltidstjänster innebärande den totalaatt
fastställda undervisningstiden divideras med genomsnittlig undervis-
ningsskyldighet. Divideras med "l OO-elever.

Resultatmått
Ofullständigt slutbetyg, andel elever saknar%, betyg någoti isom
ämne
Andelen alla elever slutat årskurs 9 betyg i något harämneav som vars

med kod för orsak till uteblivet betyg.ersatts

Övergångsfekvens till gymnasieskolan exkl individuella program
Andelen elever slutat årskurs 9 våren, året innan statistikåretsom

fannsoch i gymnasieskolan exkl individuella höstterminenprogram
året innan statistikåret.

Övergångsjrekvens till gymnasieskolan inkl individuella program
Andelen elever slutat årskurs 9 på våren, året innan statistikåretsom
och fanns i gymnasieskolan, inkl individuella höstterminenprogram
året innan statistikåret.

Medelbetyg årskurs 9i
Medelvärde samtliga elevers betyg i samtliga ämnen.av

elever folkbokförda i kommunen-

Omfattningsmått
Andelen elever folkbokförda kommuneni

kommuns grundskolai- annan
Andel eleverna folkbokförda i kommunen går i kom-av som annan

grundskola.muns
fristående skolori-

Andel eleverna folkbokförda i kommunen i friståendegår sko-av som
la.
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Kostnads-lproduktivitetsmått
skolorfriståendeelevKostnad iper

ochvårterminenmedeltal elevermeddivideratfriskolortillErsättning
ersättning erlagts.vilkaförstatistikåret,höstterminen

gymnasiesärskolaochSärskola

Omfattningsmått
skolorhuvudmannenseleverAntal i

träningsskolaochgrundsärskola0
oktober.den 15antalet eleverTotala

gymnasisärskola-
oktober.den 15antalet eleverTotala

folkbokförda kommuneniAntal elever %i
träningsskolaochgrundsärskola-

oktober.denelever l5antaletTotala
gymnasiesärskola-

oktober.elever den 15antaletTotala

Prestationsmått
elever %integreradeAndel i

i grund-klasserintegrerade iiellerenskilt ärAndel elever gruppsom
gymnasieskolan.eller

medAndel lärare %i
utbildningpedagogisk-

pedagogisknågonharheltidstjänster,tillomräknatAndel lärare, som
förklaratstidigarelikställtsharMed dessautbildning. sompersoner

haft för-ochlärartjänsterregleradetill statligtbehöriga sompersoner
behörig lärare.ordnande som

utbildningspecialpedagogisk°
specialpeda-någonharheltidstjänster,tillomräknatAndel lärare, som

utbildning.gogisk

Kostnadslproduktivitetsmått
särsko-fördelat påochskolorhuvudmannenselevKostnad iper

gymnasiesärskolala/träningsskola och

totalt-
kostnader, bl.a.övrigalokalerundervisning,ingårkostnaden samtI

särsko-antaletmedeltaletmeddividerasTotalkostnadSkolskjutsar. av
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leelver den okt året före15 redovisningsåret och antalet elever den 15
okt redovisningsåret.

undervisning°
Kostnad for samtliga läro- och timplanebundna aktiviteter dividerat
med antalet elever.

lokaler°
Kostnader lokaler for särskole-verksamhet inkl fastighetsskötselavs
övriga vaktmästartjänster ingår ej, dividerat med antal elever.

läromedel/utrustning-
förKostnad läroböcker och tryckt material, utrustning inkl kapi-annat

tal- och servicekostnad, löner för institutionstekniker, studiebesök,
lägerskolor dividerat med antalet elever.mm

övrigt-
Totalkostnad minskad med kostnaden for undervisning, lokaler, läro-
medel.

Gymnasieskola
huvudmannens skolor-

Omfattningsmått
Antal elever huvudmannens skolori

antaletAvser elever den 15 okt statistikåret.

Andel elever från% kommuni annan
Andel alla elever i kommunens gymnasieskola folkbokför-av som var
da i kommunannan

Andel eleveri % på
Natur-och samhällsvetenskapliga- programen

Andel alla elever i huvudmannens skolor gick på ellernatur-av som
samhällsvetenskapliga programmen.

individuella- program
Andel alla elever i huvudmannens skolor gick individuellapåav som
program

/yrkesinriktade/övriga- program
Andel alla elever i huvudmannens skolor gick på annatav som pro-

på eller samhällsvetenskapligaän eller indi-natur-gram programmen
viduella program
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Prestationsmått
pedagogisk utbildningAndel lärare med%i

pedagogisktill hetidstjänster, har någonAndel lärare, omräknat som
tidigare förklaratsutbildning. Med dessa har likställts sompersoner

haft för-statligt reglerade lärattjänster ochbehöriga till personer som
behörigordnande läraresom

Kostnads-lproduktivitetsmátt
Kostnad elevper

totalt-
läromedel, skolmålti-administration, undervisning,kostnaden ingårI

skolbibliotek, personalutbildningder, elevvård, lokaler, SYO, samt
för Skolskjutsar reseersättningar ingårövriga kostnader. Kostnader och

antalet elever den oktKostnaden divideras med medeltalet 15inte. av
redovis-före redovisningsåret och antalet elever den oktåret 15

ningsåret.
undervisning°

divideratoch timplanebundna aktiviteterKostnad för samtliga läro-
med antalet elever.

lokaler°
inkl fastighets-för för gymnasieskolan verksamhetKostnader lokaler

dividerat med antalskötsel övriga vaktmästartjänster och städningej
elever.

läromedel/utrustning-
inkl kapi-och tryckt material, utrustningKostnad för läroböcker annat

studiebesök,servicekostnad, löner för institutionstekniker,tal- och
intäkter produk-lägerskolor Kostnaderna minskade med pgamm

Därefter dividerat med antalet elever.tionsintäkter.
övrigt°

kostnad för undervisning, loka-Totalkostnad minskad med
ler,läromedel.

Antal lärare/heltidstjänster/ elever100per
innebärande den totalalärare omräknas till heltidstjänsterAntalet att

undervis-genomsnittligfastställda undervisningstiden divideras med
lOO-elever.ningsskyldighet. Divideras med
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Resultatmått
eleverMedelbetyg for avgångna programper

enligtsamtligaavgångsbetyg isamtliga eleversMedelvärde ämnen,av
naturvetenskapligabetygsskalamålrelaterad tex. pro-programper

och fritidsbarn-samhällsvetenskapliga programmet,grammet, pro-
Omvårdnadsprogrammet etcgrammet,

betygmed ofullständigaAndel elever %i
studiekursmed mindre-

for de varitmarkeringavgångsbetyget hadeAndel ielever attsom
ifrån undervisning någotstudiesvårigheterpåtagliga äm-befriade pga

studiekursen.skulle ha ingått inormaltne som
saknar betyg någoti ämnesom-

istället for betygX-markeringavgångsbetyget hadeAndel ielever som
detfärdigheter ellerkunskaper,dvs inte uppnått dei något ämne, yr-

skallutbildningenkeskunnande ge.som

Andel elever %i som
avbröt studierna-

terminer iminststudievägari årskursAndel alla elever l treomav
innan statistikåretokt åretgymnasieskola den 15huvudmannens som

statistikåret.oktgymnasie-skolan deninte fanns i 15
studieväg/progranzbytte°

minst terminer istudievägarAndel alla elever i årskurs l treomav
innan statistikåretokt åretgymnasieskola denhuvudmannens 15 som

statistikåretden oktstudieväg l5återfanns i årskurs l 2 en annan
påbörjades året innan.den studievägän som

folkbokförda i kommunenelever-

Omfattningsmått
gickfolkbokförda kommunenAndel elever i som

folkbokförda i 31kommunengymnasieeleverallaAndel varsomav
huvudman:gymnasieskola medgick istatistikåretdec annansom

gymnasieskolakommuns- en annan
huvudmankommunAnnan som

gymnasieskolalandstingskommunal-
huvudmanLandsting som

gymnasieskolafristående
Fristående huvudman
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Andel sökande och folkbokförda% kommuneni i
forstahandsvalpåintagna°

Andel de sökande till gymnasieskolans den oktober15av program som
statistikåret fanns förstaden studieväg han/hon sökt till i hand, oav-

huvudman, studieort eller den juli statistikåret erbjudits platslsett som
sitt förstahandsval
intagna°

Andel de sökande till gymnasieskolan varken den lav program som
juli statistikåret erbjudits plats eller den statistikåret fannsokt15
någon studieväg i gymnasieskolan

Andel elever % påi
naturvetenskapliga samhällsvetenskapliga programmet° resp

Andel alla elever folkbokförda i kommunen gick naturve-av som
tenskapliga och samhällsvetenskapligaprogrammet programmet

individuella- program
Andel alla elever folkbokförda i kommunen gick individuel-av som

program.
övriga- program

Andel alla elever folkbokförda i kommunen gick övrigaav som
program.

Kostnads-Iproduktivitetsmått
Kostnad elev folkbokförd kommuneniper

kostnadenl ingår administration, undervisning, läromedel, skolmålti-
der, elevvård, lokaler, SYO, skolbibliotek, personalutbildning samt
övriga kostnader. kostnader för Skolskjutsar och reseersättning.samt
Dessutom har kostnaden för elever i kommun och ersättning tillannan
landsting och fristående skolor lagts till och intäkter för elever från

kommun dragits ifrån. Kostnaden har dividerats med antalannan gym-
nasieelever folkbokförda i kommunen statistikåret.

Utbetald eleversättning per
kommuns gymnasieskola- annan

Ersättning till andra kommuner dividerat medeltal elevermed vårter-
minen och höstterminen statistikåret för vilka ersättning erlagts.

landstingskommunal gymnasieskola-
Ersättning till landsting dividerat med medeltal elever vårterminen och
höstterminen statistikåret för vilka ersättning erlagts.
-fristående gymnasieskola
Ersättning till fristående skolor dividerat med medeltal elever vårter-
minen och höstterminen statistikåret för vilka ersättning erlagts.
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Resultatmátt
Övergångsfrekvens utbild-efter avslutadårhögskolan i% inom tret

gymnasieskolanning i
statistikåretår förefolkbokförda i kommunenalla eleverAndel treav

gymnasieskolan registreratslinje iavgångsbetyg från någonmed som
under läsårethögskolauniversitetet ellervidnybörjare senast somsom

statistikåret.avslutas under

Komvux
huvudmannens skolor0

Omfattningsmått
Antal elever

skolorhuvudmannensi-
i kommunen.flera komvuxkurseri ellerdeltarAntal enpersoner som

heltidsstuderandeomräknat till-
meddivideratstatistikåretunder höstensextiominuterslektionerAntal

sextiominuterslektioner.veckor8 15270 l x

kursdeltagareAntal
varje kursdeltagare iräknas härflera kurserdeltar iElever somsom

För sig.

kurser elevAntal per
antal elever.med totaltdivideratTotalt antal kursdeltagare

Andel elever %i i
grundläggande vuxenutbildning-

utbildningdeltar ikomvuxi kommunensAndel eleverna somav
grundskolenivå

vuxenutbildninggymnasial-
utbildningenideltari kommunens komvuxAndel eleverna somav

och specialkurser.linjer,motsvarandegymnasienivå, dvs program
påbyggnadsutbildning-

påbyggnadsut-deltar ii kommunens komvuxAndel eleverna somav
särskiltgymnasieskolanöverförts frånbildningar inkl de samtsom

yrkesinriktade kurser.

Prestationsmått
deltar komvuxår %Andel invånare 20-64 ii som

komvuxutbildning.deltar iår iAndel invånare 20-64 % som
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Kostnads-Iproduktivitetsmått
Kostnad

totalto
läromedel, elevvård,kostnaden ingår administration, undervisning,l

kostnaderlokaler, personalutbildning övrigaSYO, samt
heltidsstuderande- per

dividerat antal heltidsstuderandeKostnaden med

heltidsstuderandeberäknat antalAntal lärare/heltidsgänster/ 100per
undervisningstiden dividerats medtotala fastställda harDen en genom-

antalet heltidsstude-snittlig undervisningsskyldighet relaterats tillsom
rande.

Resultatmått
eller påbygg-Andel kursdeltagare gymnasial vuxenutbildning%i i

nadskurser under läsåret:som
ikursdeltagare gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnads-Andel i

deltagarforteckning hade slutfört avbrutitutbildning enligt respsom
finnas i pågående utbildningkurs vid läsårets slut, övriga anses

slutfört kurs-
avbrutit kurs-

pågående utbildningfanns i°

elever folkbokförda i kommunen-

Kostnads-/produktivitetsmått
Kostnad heltidsstuderande elevper

elevvård,undervisning, läromedel,kostnaden ingår administration,l
för elever ipersonalutbildning, kostnaderlokaler, SYO, samt annan

kommun dragitskommun lagts till och intäkter för elever från annan
studie-beräknats utlagdaifrån. Heltidsstuderande har avsom summan

divideratkomvuxstuderande folkbokförda i kommunentimmar för alla
med 540.

Särvux
skolorhuvudmannens-

Omfattningsmått
huvudmannens skolorAntal elever i

Totalt antal elever i huvudmannens särvux.
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Andel elever % påi
grundsätávkolenivå°

Andel alla elever i huvudmannens undervisassärvuxav som
grundsärskolenivå.

Iräningsskolenivå-
Andel alla elever i huvudmannens undervisassärvux trä-av som
ningsskolenivå.

gynmasiesärskolenivå-
Andel alla elever i huvudmannens undervisassärvuxav som gym-
nasiesärskolenivå.

Prestationsmått
Antal elever undervisningsgruppper
Summan antalet elever i samtliga undervisningsgrupper divideratav
med antalet undervisningsgrupper

Andel lärare med%i
pedagogisk utbildning°

Andel lärare, omräknat till heltidstjänster, har någon pedagogisksom
utbildning. Med hardessa likställts tidigare förklaratspersoner som
behöriga till statligt reglerade lärartjänster och haft för-personer som
ordnande behörig läraresom

special-pedagogisk utbildning-
Andel lärare, omräknat till heltidstjänster, har någon specialpeda-som
gogisk utbildning.

Kostnads-Iproduktivitetsmått
Kostnad elevper
l kostnaden ingår administration, undervisning, lokaler övrigasamt
kostnader

totalto
Kostnad dividerad med genomsnittligt antal elever.
Antal lärare /heltidstjänster/ 100 eleverper
Antalet lärare omräknas till heltidstjänster innebärande den totalaatt
fastställda undervisningstiden divideras med genomsnittlig undervis-
ningsskyldighet. Divideras med 100-elever.

Svenska för invandrare SFI-

Omfattningsmått
Antal elever
Mätt i särskild mätvecka under statistikåret.
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Prestationsmått
Andel lärare med pedagogisk utbildning%i
Andel lärare, omräknat till heltidstjänster, har någon pedagogisksom
utbildning. Med dessa har likställts tidigare förklaratspersoner som
behöriga till statligt reglerade lärartjänster och haft för-personer som
ordnande behörig läraresom

Antal helårselevtimmar per
Genomsnittligt antal undervisningstimmar 60 minuter, under vilkaom
eleverna varit närvarande under det läsår avslutas under statistikå-som
ret.

Kostnads-Iproduktivitetsmått
Kostnad

totalt-
kostnaden ingår administration, undervisning,I lokaler övrigasamt

Ävenkostnader. studieförbundtill eller studieanordnare in-ers annan
gar.

Antal lärare 100 eleverper
Antal lärare omräknat till heltidstjänster mätvecka100 elever underper
under statistikåret.

Resultatmått
Andel eleveri % som

avslutat utbildning och uppnått SFI nivån-
Andel eleverna uppnått fastställd kunskapsnivå for SFI.av som

avbrutit utbildning-
Elev registrerad för avbrott.
-fanns pågående utbildningi

har inteEleven registrerats för avbrott eller avslut och därmedantas
fortsätta i SFI läsår.nästa
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förnyckeltal arbets-2.3 Förslag till

marknadsåtgärder

Omfattningsmått
efterförvärvsarbetande uppdeladeandelAndel arbetssökande alt-

och könålder
Totalt 16-64 år-

Åldersgrupper
år16-24
år25-54

55-64 år

Prestationsmått
sysselsättningsbefrämjande åtgärderkommunalaAntal ipersoner-

kön:uppdelade efter ålder och
sysselsättnings-finansieradehelt kommunalt0

åtgärderbefrämjande

sysselsättnings-delvis kommunalt finansierade0
föregå-alt underunder viss mätveckabefrämjande åtgärder t ex

ende kalenderår

Åldersgrupper
år16-24

25-54 år
år55-64

avslutad åtgärdarbete/studier efterAndel ipersoner-

Kostnads-lproduktivitetsmått
Kostnad, kr invånare.per-
Kostnad personper-

åtgärdersysselsättningsbefrämjandefinansieradehelt kommunalt0
sysselsättningsbefrämjande åtgärderfinansieradedelvis kommunalt0
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för flykting-till nyckeltal2.4 Förslag
mottagande

Omfattningsmått
inomi åldersgrupp uppdelat efter ankomstårAntal flyktingar resp.-

flyktingmottagandet och for vilka kommu-för det kommunalaramen
mottagningsåret och framåt.erhållit statlig ersättning årtrenen

Åldersgrupper:
16-24 år

år25-44
år45-54
år55-60
år60-

Antal inflyttade sekundärflyktingar-
sekundärflyktingarAntal utflyttade-

Prestationsmått
flyktinghushållAntal-

socialbidrag/introduktionsersättningAntal flyktinghushåll med-

Kostnads-lproduktivitetsmått
Kostnad, kr invånare.per-

Särskiltenligt definition Flyktingmottagande underKostnad RS
insatser.riktade

socialbidrag/introduktonsersättning till flyktingarKostnad för-
flyktinghushållsocialbidrag/introduktonsersättningKostnad, per-
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2.5 förFörslag till nyckeltal miljö- och

hälsoskydd

Omfattningsmått
Antal arealjusterade tillsynsbehovspoäng för miljöskyddstillsyn.-

-Tillsynsmyndighetemas arbetsuppgifter uppdelade följande fakto-

rer:
Antal och klassificering verksamheterna tillsynsbehovspoäng0 av
underlag for viktning
Antalet årsarbetskrafter arbetar tillsynmed prövning och enligt0 som
miljöskyddslagen,
Storleken tillsynsmyndigheten för.arean som ansvarar
Antalet invånare0

Prestationsmått
Antal handläggande tjänstemän inspektörer motsvarande 10000 per-

invånare.
Antal handläggande miljötjänstemän arealjusterad tillsynsbehov-per-

miljöskyddstillsyn.spoäng
Antal anläggningar årsarbetskraft livsmedelstillsyn livs-avser,per-

medelsindustrier, butiker, storhushåll och vattenverk.

Kostnads-lproduktivitetsmått
Kostnad för miljöskydd, kr invånare. Enl definitionRS:sper-
Kostnad för hälsoskydd, kr invånare. definitionEnl RS:sper-
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2.6 Förslag förtill nyckeltal

räddningstjänst

Omfattningsmått
Antal invånare i räddningstjänstens ansvarområde-

fastigheterAntal inom räddningstjänstens ansvarområde-

Prestationsmått
Antal insatser 1000 invånareper-

Kostnads-/produktivitetsmått
Kostnad for räddningstjänst, invånare. definitionkr enl RS:sper-
Kostnad for totalförsvar och samhällsskydd, kr invånare. Enlper-

definitionRS:s
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2.7 Förslag finansiellatill nyckeltal och
definitioner

finansiellaDe nyckeltalen indelas i fem Tillsammans speglargrupper.
dessa kommunernas och landstingens finansiella utveckling och ställ-
ning. Finansiella förnyckeltal används olika analysändamål t.ex.som
jämförelser tiden mellan skilda kommuner och landsting.över samt
Nyckeltalen utgår från förslaget lag kommunal redovisningtill om
prop 1996/97:52. Nedanstående förslag till nyckeltal innebär ingen
ökad uppgiftsinsamling från kommuner och landsting.

Situation

Med situation vilken kontroll kommunen/landstinget har överavses
kostnader och intäkter, dvs det finansiella resultatet.

Resultat 2 skatteintäkter, verksamhetens intäktergenom-
och generella statsbidrag.
Nyckeltalet visar hur del de löpande intäkterna kvarstårstor av som

Överskottetsedan löpande kostnader täckts. skall täcka eventuella ex-
ordinära samtliga verksamhetsintäkter för den skattef-Atttra poster.

nansierade verksamheten medtages motiveras olika kommunermed att
och landsting finansierar sin verksamhet med olika tyngd avgiftsf-
nansiering respektive skattefinansiering. Med detta tillvägagångssätt
skapas förutsättningar förjämföra skilda landstingkommuner och obe-
roende hur de valt finansiera verksamheten. Nyckeltalen utgår ock-att
så ifrån resultaträkningens utformning enligt förslaget till redovis-ny
ningslag. Det bör uppmärksammas avskrivningar, pensionsavsätt-att
ningar enligt blandmodellen pensionsutbetalningar enligt äldresamt
ordning föreslås iingå verksamhetens nettokostnader och återspeglas
således redan i resultat

Resultat 3 skatteintäkter, intäkterverksamhetensgenom-
och generella statsbidrag.
Nyckeltalet visar hur del de löpande intäkterna kvarstårstor av som
sedan samtliga kostnader täckts. negativt tal informationEtt ger om
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ikostnadsminskningarintäktsökningar ellerbehovetstorleken av
kommunen/landstinget.

invånare.Resultat 2 per- .kvarstårintäkternalöpandemycket dehurNyckeltalet visar somav
täckts.kostnadernade löpandesedan

invånareResultat 3 per-
samtligakvarstår sedanintäkternamycketvisar hurNyckeltalet somav

balanseradkravetresultat 3med hjälptäckts.kostnader Det är enav
hurvisar ocksåResultat 3följasskallbalanskravetdet s.k.budget, upp.

förändrats.kapital hareget

Kapacitet

ellerkommunenställningekonomiskvilkenkapacitetMed avses
finns förmotståndskraftlångsiktigvilkenochlandstinget har attsom

tider.sämremöta

Soliditetblandmodellen.pensionsavsättning enlSoliditet ärinkl.°
förändringenochtotala tillgångarförhållande tillikapital av so-eget

utvecklas.betalningsstyrkan Julångsiktigadenbeskriver hurliditeten
handlings-finansiellanormalt detdesto bättresoliditetenhögre ärär

handlingsut-faktordock baraSoliditeten styrärutrymmet. somen
företa-kommunalaresultatutveckling, defaktorerAndra ärrymmet.

avgiftsnivå,befolkningsutveckling,situation,ekonomiska ut-gens
effektiviseringarför m.m.rymme

Potential

intäk-kostnader ochpåverkaframtidaMed potential attutrymmeavses
ter.

verk-intäkterKostnadstäckningsgrad. Verksamhetens genom°
del dehurNyckeltalet talarbruttokostnader.samhetens stor avom

intäkter.täcksverksamhetskostnadernatotala som av

minus deni länSkattepotential. Genomsnittlig skattesats resp°
Nyckeltaletredovisas.negativ avvikelsePositiv ochskattesatsen.egna
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vilken potential finns för förändring den skattesat-anger som av egna
Den genomsnittliga skattesatsen i länet beräknas enligtsen. samma

metod i utjämningssystemet för kommuner och landsting ochsom ut-
går från den genomsnittliga skattesatsen i landet med justering för ge-
nomförd skatteväxling i länet.

Totalkostnadsindex. beräknasFörst kvot kommunens° net-en av
tokostnad invånare och landets genomsnittliga nettokostnadper per

strukturkostnadsindexinvånare. Kvoten ställs sedan i relation till
totalnivå i utjämningssystemet. Här jämförs kommunens/landstingets
faktiska kostnad med den teoretiskt beräknade kostnaden kommu-som
nen/landstinget bör ha enligt beräkningarna i utjämningssystemet. En
begränsning endastutgörs 75 % verksamheterna finns medattav cza av
i utjämningssystemet. Får kommunen/ landstinget index under lOOett
indikerar detta nettokostnadema sannolikt lägre vad de kundeatt är än
förväntas med hänsyn till befolkningsstruktur och vicevara m. m ver-
sa.

Verksamhetskostnadsindex. Kommunens/landstingets- netto-
standardkostnadenzkostnad relateras till för respektive verksamhet

finns i utjämningssystemet. Kommungenomsnitt, högst- ochsom
lägstvärden redovisas. jämförsHär kommunens/landstingets egen
styckkostnad verksamhet med den beräknade standardkostnadenper

verksamhet. Får kommunen/landstinget index 100 indike-överper ett
detta nettokostnadema för den aktuella verksamheten sannoliktattrar

högre vad de kundeär förväntasän med hänsyn till befolknings-vara
struktur och vicem.m. versa.

l Strukturkostnad i kommunen/landstinget i förhållande till den genomsnittliga
strukturkostnaden i riket.
3 Standardkostnaden teoretiskt beräknat nettokostnad,är där hänsyn tillen tas
olika strukturella faktorer påverkar kostnadsnivân.som
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Risk

dvs hurriskexponering,kommunens/landstingets storMed risk avses
ekonomiskadenskall försämrahändelsersannolikheten är att externa

situationen.

invånareBorgensåtaganden pero
invånareborgensåtagandenKoncerninterna pero

invånareborgensåtagandenExterna pero
invånareutlåningKoncernintern per0

till kommuna-borgenborgensåtagandenkonceminterna ärExempel
inom koncernen.företagoch andrabostadsföretag

tillstatliga lånförborgenborgensförbindelser ärExempel externa
föreningarideellaföretag,privatabostadsrättsföreningar,hem,egna

organisationer.och

tillalternativbetraktaskanutlåningenkonceminterna ettDen som
för företagenfördelaktigareiblandmöjlighet ärborgen. Det är somen

medfår betalavad företagetlägreerlägger änkommunen ärdå räntan
kommunal borgen.

avkastning fråntill ochriskexponering. BidragKoncernintern-
Storlekenföretag.kommunalaförföretag/borgensåtagandekommunala

riskdenindikatorerkommunala företagentill de ärbidragen
Samtidigt kanekonomiföretagets ärförutsätts attägaren svag.genom

motverkar"kommunkoncernen"ivälmående företagfinnasdet som
helheti sinbåde koncernenNyckeltalet kanrisken.minskaroch avse

för sig.varje företagoch

Styrning

fastställd budget.följaförmåganstyrningMed attavses

resul-invånare budgeteratminus2resultatRedovisat per-
varvidredovisasavvikelseinvånare. negativochPositiv2tat per

särskilt.observerasavvikelserstörre
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Bilaga 3

Förteckning statistikansvarigaöver

myndigheter uppföljningsansvarmed
för viss kommunal verksamhet
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Förteckning statistikansvarigaöver

myndigheter uppföljningsansvarmed
för viss kommunal verksamhet

Officiell statistik Statistikansvarig
myndighet

Arbetsmarknad
nationelltLöner, och regionalt SCB

Sysselsättning, nationellt och regionalt SCB
Lönesummor och arbetskostnader SCB
Arbetskraftsundersökningar SCB

Miljövård och naturresurshus-
hållning
Utsläpp,belastning, avfall miljötill-och naturvårdsverkStatens
stånd
Kemikalienförsäljning och användning, Kemikalieinspektionen
Miljöskyddslagens tillämpning Statens naturvårdsverk
Miljöskyddskostnader SCB
Mark- och vattenanvändning SCB
Dricksvattenkvalitet SCB
Gödselmedel och kalk SCB

Nationalräkenskaperna
Nationalräkenskaperna SCB

Offentlig ekonomi
Kommunernas finanser SCB
Offentliga utgifter inom utbildningssek- SCB
torn

sjukvårdHälso-och
Hälsa- och sjukdomar Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen
Dödsorsaker Socialstyrelsen
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Socialtjänst
Barnomsorg Socialstyrelsen
Individ-och familjeomsorg Socialstyrelsen
Äldre-och handikappomsorg Socialstyrelsen

Utbildning forskningoch
Skolväsende Skolverket
Högskolaväsende Högskoleverket
Forskning SCB
Studiestöd Centrala studiestödsnämn-

den
Befolkningens utbildning SCB
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Bilaga 4

kommunpanelSocialstyrelsens
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Socialstyrelsens kommunpanel4.

kommunpaneler, metodenda myndighet använderDen somsom n.
metod för in-for insamling uppgifter, Socialstyrelsen. sådanEnärav

bedömasamling insamlade uppgiftersärskilt intressantär när attavser
finna faktoreroch förolika kvalitativa aspekter verksamhet atten

används nationellunderlag till effektbedömningar. Metodensom
tiden. Metodenför förbättra skattningen förändringarnivå överatt av

for jämförelser mellan alla kommuner barakan inte användas utan
mellan dem deltar i panelen.som

stratifierat urval 50Socialstyrelsens kommunpanel utgörs ett omav
ytterligare kom-vissa frågor utökas panelen med 20kommuner. För

urvalsenhe-invånare. Stratifiering innebärmed minst 30.000 attmuner
i ho-avseende den variabel skallmed mätas,terna grupperas, som

sedan från varjeUrvalet stratum.görs separat gruppmogena grupper.
elvaLandets samtliga kommuner har för detta delats i totalt strata.

kommunförbundets kom-Stratifieringen Svenskahar baserats
tätortsgradmungruppsindelning utgår ifrån folkmängd, läge,som

efterVidareinv/kvm och näringsstruktur. har kommunerna grupperats
fler eller färre enligt 90. Fråninvånarantalet 30.000 FoBär änom

alltid iGöteborg och Malmö, ingår samtligaStockholm, trestrata
kommunerpanelen. övriga har slumpmässigt utval 47l ettstrata av

i samtliga urvaletgjorts. Urvalsfraktionen densamma Förär strata. av
slumpmässigt urval kommu-de ytterligare 20 kommunerna görs ett av

med fler invånare.30.000änner

uppgif-första för användas vid insamlingUrvalet i hand gjortär att av
Urvalet kantill den officiella statistiken inom socialtjänsten. äventer

regeringsuppdrag och föranvändas till undersökningar föranledda av
off-förbättra denförsöksverksamheter syftar till utveckla ochattsom

ciella statistiken inom socialtjänsten.

nationellUppgifter insamlade kommunpanelen skattningari ger
procenttal ochUrvalet för skattningar genomsnitt,nivå. bästpassar av

förändringar de flesta fall urvalet 50 kommunermellan åren. I är av
totaler önskas bör utvalet 70tillräckligt skattningar omavmen om

förurval i ställetkommuner användas. statistik grundasDen ettsom
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samtliga kommuner viss resultaten.upphov till osäkerhet i Hurger
uppgifterna.detta urvalsfel beräknas utifrån de insamladeärstort

Urvalet fastpanelurval vilket innebär urvalet urvalär ärett att ett -
urval används for olika undersökningar under år. Urvalet tillettsamma

panelen rullande, vilket innebär varje år byts femtedelär att en av
kommunerna kommuner. storstäderna med i varjeDe ärut mot trenya
panel. På detta varje kommun fem år varef-med i panelen undersätt är

byte sker. kommunMed den metod for urval kananväntster ensom
deltagit i panelen inte bli vald igen förrän samtliga kommuner isom

ingått i panelen.stratat

Uppgiftsinsamlingen frivil-i Socialstyrelsens kommunpanel bygger
lighet. närvarande har alla kommuner i panelen tecknatFör 70 över-
enskommelse medverkan i panelen med Socialstyrelsen. förut-Enom
sättning for panelen skall fungera dock kommunerna aktivtäratt att
deltar vilket underlättas de deltar får snab-kommuneratt t.ex.av som
bare återrapportering insamlingen möjlighetresultatet och attav av

Ävenpåverka ekonomiska bidrag forutvecklingen via seminarier. att
utveckla informationssystem för statistiken kan utgå.ett eget

femårs-Genom endast urval kommuner medverkar underatt ett enav
period inomkommunerna befriade från uppgiftsskyldighetär resten av
de verksamhetsområden omfattar. kommu-kommunpanelen Försom

innebär statistikstrukturen dock omfattande arbe-det ettnerna nya mer
Ävenunder de fem kommunen ingår i panelen. för statis-årte statens

tikproduktionen arbetsbelastning ochinnebär inrättandet paneler attav
därmed kostnaderna för uppgiftsinsamling minskar.

viktigasteDe användningsområderna för Socialstyrelsens kommunpa-
nel är:

insamling officiell statistik där uppgifterna huvudsak behövs föriav-
få bila hur verksamheten utvecklas.att en av

uppgifterbelysa viktiga områden där statistik saknasatt t.ex.som-
verksamhetens kvalitet och resultat.om

olika specialstudier. tillfälligt behov statistik under begrän-Ett av en-
sad tid kan tillgodoses använda kommunpaneler forattgenom upp-
giftsinsamling. kommunpaneler för insamlingkan användasT.ex. av
uppgifter for behovför myndigheternas regeringsuppdrag ocksåmen
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utvecklas vid la-uppstår följa hur viss verksamhet t.ex.attsom en en
gändring.

uppgifter tillolika försáksverksamheter där prövning görs om ny-
varvidnationell statistik överhuvudtaget går erhålla kvalitetenävenatt

i de insamlade uppgifterna utvärderas.

belysa frågor aktualiserats samhällsdebatten. Kommunpa-iatt som-
nelen snabbt få fram uppgifter kan belysa aktuellär sättett att som en
frågeställning.
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Bilaga 5

Kommentar lag kommunalom

redovisning
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redovisningkommunalLag om

kraftträda i lregeringenredovisning föreslåskommunallagEn avom
propositio-del1996/97:52Förslagetjanuari 1998. prop utgör aven
förbehandlasFörslagetredovisningen. närva-kommunaladennen om

regeringskansliet.rande inom

bokfö-bl.a.bestämmelserinnehållerredovisningslagtillFörslaget om
föreslåsBestämmelsernadelårsrapporter.årsredovisning ochring,

förbalanskravet,det s.k.kopplat tillvissa undantagmedtillämpas,
omfattar kommu-räkenskapsåret 1998. Lagenavseendeförsta gången

ochKommunala företagkommunalförbund.landstingoch samtner
lagen.omfattas intesamfálligheterkyrkliga av

finansielladet denexternredovisningen dvsendast ärreglerarLagen
delredovisningenbehandlas.informationen Den ärexterna avensom

uppfölj-ekonomiskaövergripandeoch landstingenskommunernas
fullmäktige, kommu-syfteplaneringssystemochnings- är att gevars

verksamhe-informationrelevantandra intressenterochninvånare om
skallInformationenställning.ekonomiskafinansiella resultat ochtens

den kom-uppföljningstyrning ochunderlättardenutformas så att av
kommunallagen propförarbetena tillverksamheten. 1munala

den kom-målstyrning iökadutvecklingensades1990/912117 motatt
uppföljningsin-rollredovisningensverksamhetenmunala gör att som

nämndnivåredovisningeninterna:betydelse.får Denstörretrument
i kommunen.internthanteras

redovisningsområdet ifasthetskapasyftar tillLagen störreatt en
införs.ekonomisk balanskravetlagregleringsamband med att av
tydligochstabilgrund förredovisningslag läggerFörslaget till enen

Lagstiftning-beslut.ekonomiskaviktigaunderlag förredovisning som
redovis-olikasamordningförförutsättningarskapar också avenen
jämför-leda tilldetta börredovisningspraxis ochningsformer och att

jäm-Behovetförbättras.ytterligareanalysförutsättningarbarhet och av
bådedärmycketanalysunderlagförelser och relevant statenär stort

intressenter.kommunsektornoch är
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lagen föreslåsl 2 kap bokföringen skall ordnad så detatt attvara
ekonomiska utfallet jämförasverksamheten kan med den budgetav

fullmäktige fastställt, tillräcklig kontroll verksamheten kansom en av
upprätthållas. tillfredsställande ñnansstatistisk informationsamt att en
kan lämnas. förslagetl redovisningen viktigt instru-sägs utgöratt ett

för analys. utvärdering och för utkrävande Budgeten ärment av ansvar.
fullmäktiges viktigaste instrumentet för styrning uppföljningoch av
den kommunala ekonomin. Därför bokföringbör och årsredovisning
samordnas med budgeten så denna kan verkligtstämmasatt motav
utfall. Redovisningen skall också ordnad tillförlitligså f-att attvara
nansstatistisk information kan fram. Rutiner bör utarbetas förtas att ta
fram den ñnansstatistiska informationen så denna håller tillräckligtatt
god kvalitet. då viktigt bearbetningar och sammanställningarDet är att
så lång möjligt kan inom för redovisningssystemdegörassom ramen

kommuner och landsting använder. Redovisningssystemen kansom
därför behöva till detta.anpassas

lagen kap föreslåsl 9 kommuner, landsting och kommunalför-att
bund skall minst gång under räkenskapsåret särskildupprättaen en
redovisning, delårsrapportering, avseende verksamheten från räken-en
skapsårets början. Delårsrapporten skall innehålla översiktlig redo-en
görelse för utvecklingen kommunens eller landstingets verksamhet,av
resultat och ställning sedan föregående räkenskapsårs utgång. Graden

specificering kan dock lägre i årsredovisningen. det inteOmänav vara
finns särskilda hinder uppgifterskall lämnas för motsvarandeäven
rapportperiod under det föregående räkenskapsåret. Begreppnärmast
och skall också med dem i årsre-stämma överens använtstermer som
dovisningen.

Någon bestämmelse delårsrapport ifinns inte tidigare varkenom
kommunallagen eller i normalreglementet. kommerStörre krav att
ställas den löpande ekonomiska uppföljningen bakgrund detmot av

kravet ekonomisk balans krav återställa negativtsamt att ettnya
resultat inom tvåårsperiod.en
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Förutsättningar för snabbaatt upp
uppgiftsinsamlingen till räkenskaps-
sammandraget

Förhållanden idag

Uppgifterna till räkenskapssammandrag ska inlämnade densenastvara
30 april året efter det verksamhetsår uppgifterna Regelmässigt äravser.

antal kommuner försenade med inlämnandet. Under år har1996ett
insamlandet uppgifter avseende 1995 varit ytterligare försenat jäm-av
fört med tidigare främstaår. Det skälet för detta förhållande är att en
omläggning skett uppgifteravseende de insamlats. Syftet medsom
omläggningen har varit öka kvaliteten i jämförelsematerialatt etc.

kan konstateraMan hittillsvarande tidsplan med regelmässiga för-att
seningar och kontrollarbete inom SCB inneburit publiceringatt av
uppgifterna kunnat ske först i månadsskiftet augusti /septemben 1996
kommer publiceringen ske dag finns såledesIännuatt ett stortsenare.
problem i form bristande aktualitet.av

Speciella omständigheter 1996

främsta problemet med uppgiftsinsamlingen nämndesDet 1996 är som
omläggningen / förändring de uppgifter insamlas. föränd-Deav som
ringar varit komplicerade hantera uppgifter rörande vadärmest attsom

i räkenskapssammandraget kallas driftredovisning. delDenna ärsom
den omfattande i räkenskapssammandraget. Eftersom för-även mest

ändringarna genomfördes fr.o.m. förhål-verksamhetsåret 1995 ärsom
landevis det knappast överraskande kraftigadessa inneburitärstora att
förseningar beträffande uppgiftsinsamlingen Kontrollarbe-under 1996.

inom SCB har också varit omfattande. slutliga informationenDentet
hur uppgifternarörande skulle struktureras gick i börjanetc. ut

1996. Under hösten 1995 hade emellertid preliminär information läm-
Helt klart dock anpassningstiden mycket kort.ärnats. att var

bör emellertid finnas goda tekniska förutsättningar för uppgifts-Det att
insamlingen kommer fungera bättre kommande år. Faktoreratt som
talar för detta bl.är a.

logik i uppgifternas struktur-
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ochtillgängliga i kommunerhjälpmedel finnsmoderna tekniska-
landsting.

alter-kodplanengângsinsatstill mycket delDet är attstor anpassaen
tillredovisningssystemen denekonomi- ochnativt skuggkodplan i

räkenskapssammandraget. Dennaenligtuppgiftsstruktur krävssom
tid.fråga prioriteringengângsinsats ärstörre av resursen,en om

för uppgiftsläm-förkorta tidenMöjligheter att

nande

Externredovisningsuppgifter
uppgifter från båderäkenskapssammandraget ska lämnasTill extemre-

fmansieringsana-balansräkning ochresultaträkning,dovisningen d.v.s.
omfattarExtemredovisningsuppgiftemaintemredovisning.lys och

koncernenkommunen/lanstingetförutom redovisningsenheten även
de kom-räkningar omfattanded.v.s. konsoliderade även

företagen.mun/landstingsägda
tidigare den 30Extemredovisningsuppgiftema bör kunna lämnas än

reviderade.förutsättasUppgifterna kan då emellertid inteapril. vara
förutsätts de heller inte i nuläget.Detta vara

årsredovisning enligtöverlämnakommuner och landsting kanI man en
månadsskiftet januari/februari.redan ivissa minimikrav till revisorerna

omfatt-färdigt i sådanfall bokslut/årsredovisningandra skaI vara en
först i mit-uppgifterna till revisorernaning det möjligt lämnaäratt att

koncemredovisningen orsakarfrämsttordeDetten sommars. vara
denna tidsutdräkt.

för uppgiftsinlämningBedömningen realistisk tidpunkt röran-är att en
Inledningsvis börfebruari.de extemredovisningen andra halvanär av

dock kunnaomfatta koncemredovisningen. bördock inte kravet Den
koncemredovisning-lite längre sikt bör ocksålämnas den 30 Påmars.

uppgifter frånvid tillfälle övrigakunna lämnas extern-en samma som
februari förflyttas till deninlämningstidpunkten 28redovisningen. Om

undantagsvis kandetextemredovisningen måste acceptera attman
leda tillkanomständigheter i enskild kommun/landstingfinnas somen

för inlämnande skaförsening. tidpunktenviss Frågan är anpassasom
kanundantagssituationer. Sådana undantagssituationertill sådana även

tidigarelagd inläm-inlämningstidpunkt.förekomma vid Ensenareen
uppgifterna i högreinledningsvis,ningstidpunkt innebär, åtminstone att

preliminära. Detgäller i nuläget måste beaktasgrad vadän somsom
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för kan lämnabör också tydliggöras kommuner och landsting att man
förändringarpreliminära uppgifter. Skulle ske i skedeett senare som

förändrar möjlighet läm-väsentligt resultat och ställning bör attman
information, denkompletterande dock 30senastna mars.

för extemredovisningsuppgifterna,Flera skäl talar inlämningatt av
kommunen/landstinget, böravseende åtminstone redovisningsenheten

februari,kunna ske den 28 bl.senast a.

princip samtliga kommuner och landsting använder moderna redo-I-
framvisningssystem möjliggör bokslutslistor näratt etc. tassom man

kvartalsvisså önskar, d.v.s. månadsvis, etc.

kommunal redovisningslag utformad enligt förslaget i betänkan-En-
det redovisningsprinciperna ytterligare.Ds 1996:30 etc.stramar upp
Möjligheten för kommunspecifika dispositioner minskar avsevärt.

innehåller delårsrapportBetänkandet 1996:30 krav minstDs att en-
kvaliteten idelårsbokslut under året. torde öka denDettaupprättas

löpande redovisningen. Genom ytterligare bokslutupprättaatt att ett
huvudbokskontonunder redovisningsåret måste också avstämningar av

vid tillfälle. leder till kvaliteten ökar idetta Detta arbetegörasetc. att
redovisningen vilket årsredovisningsarbetet positivt.påverkar

Rutiner i samband med bokslutsarbetet kan, där det behövs, anpassas-
till tidigarelagd fardigställandetidpunkt. bl.gällerDet avstäm-en a.
ningar, sista tidpunkt for bokforingsorder, dag för faktureringsenast
avseende bokslutsåret.

ytterligare och landstingEn åtgärd bör kommunerövervägas är attsom
åläggs använda den s.k. baskontoplanen. kommunerna harFöratt
Kommunförbundet utarbetat den s.k. 95. börKommun-Bas Kravet
åtminstone definitioner. Lanstingsforbun-gälla baskontoplanens Inom
det pågår Baskontoplanen innehållermotsvarande arbete.ett stan-en
dardisering tillgångs- och skuldslag respektive utgifts-/kostnadsslagav

inkomst-/intäktsslag. och landstingen idagKommunernasamt styrs
indirekt använda baskontoplanen bl. räkenskapssam-mot att genom a.
mandraget. detta använder flera kommuner och landsting andraTrots
definitioner och benämningar for kontona i den redovisningen,externa

försvårarvilket uppgiftsinlämningen.
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frånUppgifter internredovisningen
Uppgifterna intemredovisning i räkenskapssammandragetrörande är

externredovisningen.komplicerade hantera, jämfört med Skä-attmer
modellerlen bl. externredovisningen vedertagna ochär styrsatt ava.
iprinciper. Externredovisningsområdet kommer dessutom högre grad

förhållanden råder inte inom internredovisnings-lagregleras. Dessaatt
dessutom kommunernas ochområdet. Internredovisningen påverkas av

organisation, Verksamhetsinriktninglandstingens val styrprinciper,av
i räkenskapssam-Problemet uppgifterna ska lämnasär att somm.m.

ofta ifrån de uppgifter används i den enskildamandraget avviker som
uppföljning, vad gäller definitioner,kommunen för styrning och

definitionen vissa verksam-struktur problem gäller delsDettaetc. av
hetsområden, kostnadsfördelningar.dels krav

endast möjligheter tidigareläggaFortsättningsvis diskuteras att upp-
giftsinsamling de speciella problem före-med utgångspunkten att som

finns goda skäl såvarit under har övervunnits. Det1996 att anta att
kommer fallet kommande år.att vara

Minskad detaljeringsgrad

prioritering vilkaminskad detaljeringsgrad, d.v.s. hårdareEn aven
för tidigareläggauppgifter ska lämnas torde förutsättning attsom ge
sker de uppgifterinlämnandetidpunkten. radikal minskningOm aven

också radikalt tidigareläggaska lämnas detta möjlighet attsom ger
nyckelområdentidpunkten för inlämnandet. Förslagsvis kan 15-20
lämnas dendefinieras. Uppgift dessa skulle förslagsvis kunna 28om

aktualite-februari. uppgifter givetvis lägrePrecisionen i dessa blir men
Övriga nuvarande räkenskapssam-ökar väsentligt. uppgifter enligtten

mandrag kan därefter den april.lämnas 30

Information/utbildning
Landstingsförbun-inblandade intressenter, d.v.s. Kommunförbundet,

intensifiera informationen ochdet, statliga myndigheter börSCBsamt
informa-Fortlöpandeutbildningen kring räkenskapssammandraget.

intressenterna.tions- och utbildningsaktiviteter bör organiseras Des-av
ekonomisystem ochaktiviteter omfatta leverantörerbör också avsa

arbeta framyrkesrevisorer. ekonomisystem kanLeverantörer ex.av
olikaoch erbjuda landsting lösningarkommuner och sättsom un-

räkenskapssammandraget.derlättar arbetet med
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politikerriktadinformation mot
börräkenskapssammandragetsyftet medrörande bl.information a.

mycket intresse-regel dessapolitiker. Igrad riktasi högre äräven mot
medpublikationeriredovisasstatistikjämförandedenrade somav

informationriktadsådanunderlag. Enräkenskapssammandraget som
pri-räkenskapssammandragetmedtill arbeteteventuellt bidrakan att

följd kan ock-kommunen/landstinget. Enenskildai denoriteras högre
iinformationrörandestrukturräkenskapssammandragets ävenbliså

kommunen/landstinget.enskildaanvändas i dengrad kommerhögre att
struk-räkenskapssammandragetsproblemen idagde ärEtt attstoraav

detantaganderimligthemmaplan. Ett äranvändsinte atttur
räkenskapssammandragetmedarbetetmotståndetmentala mot orsa-

direktmeningslöst och intedärförkännsproblem. Arbetetdettakas av
räkenskapssam-viktsynnerligendärförmotiverat. Det attär storav

Målsätt-utvärderas.fortlöpandeuppgiftsstrukturoch dessmandraget
möjligtutsträckningi så ärstrukturenning bör stor sam-att somvara

behov.landstingensochmed kommunernasordnad egna

verksamhetsindelningpå enhetligKrav
förut-ökadetyckaskanverksamhetsindelningenhetligkravEtt ge

dock tveksamt.uppgiftsinlämning. Detta ärför snabbaresättningar en
definitionerienhetlighetåstadkommainte möjligtDet är att samma
beträffandeintemredovisningsområdetinombegreppsapparat somsom
kommunerredovisningssystemmodernaexternredovisningen. De som

verk-sidoordnadeventuellkan hanteraanvänderlandsting idagoch en
fall kom-i dekräverräkenskapssammandragetsamhetsstruktur som

använderuppföljningstyrning ochmunen/landstinget för sin interna en
skuggkoder.s.k.skeravvikande struktur. Detta genom

Två iniämningstidpunkter
arbetaövergångslösningalternativ kanEtt ärövervägas att som ensom

underlandsting börochiniämningstidpunkter. Kommunermed två en
iniämningstid-ochtidigareväljaövergångsperiod kunna senareenen

böroch dentill 15skulle kunnatidigarepunkt. Den sättas senaremars
april.30vara

intres-landstingochde kommuner ärKonstruktionen innebar att som
med denGivetvisdet.idag fårtidigarefå statistikenserade änattav

kommuner finns med. Enintelandstingsamtligaolägenheten att
spridaskontrollarbeteSCB:s överförslagfördel med detta är att en

tidsperiod.längre
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